Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУГРАФ (sugraph) (кд) – във:
икономически суграф (вж. икономически граф);
суграф на икономически граф (същото като икономически суграф; вж.
икономически граф).
СУГРАФ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ГРАФ (sugraph of economic graph) – същото като икономически суграф (вж. икономически граф).
СУМА (sum) (кд) – във:
алгебрична сума от размити икономически множества (вж. множество от размити икономически множества);
алгебрична сума от размити икономически отношения (вж. и множество
от размити икономически множества);
дизюнктивна сума от размити икономически множества;
дизюнктивна сума от размити икономически отношения;
логическа сума (същото като дизюнкция);
пряка сума /пряко сумиране/ на икономически автомати;
пряка сума от икономическите подпространства;
сума на икономически вероятности (вж. алгебра на случайните икономически събития);
сума на икономически оператори;
сума на икономически оператори;
сума от икономически събития (същото като обединение на икономически събития);
сума от икономически тензори (вж. тензорна икономическа величина);
сума от топологични икономически пространства (същото като топологична икономическа сума);
топологична икономическа сума.
СУМА НА ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕРОЯТНОСТИ* (economic probabilities
sum) – вж. алгебра на случайните икономически събития.
СУМА НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОРИ* (economic operators sum) A и
B – оператор на икономическата система A + B с област на определението
D ( A + B ) = D ( A) I D ( B ),

който действува според правилото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(A + B) x = Ax + Bx

при x ∈ D( A + B), където A и B са икономически оператори от X в Y с области
на определението съответно D(A) и D(B).
СУМА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪБИТИЯ* (economic events sum) – същото
като обединение на икономически събития.
СУМА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА (sum on economic sets) (ки) –
във:
дизюнктивна сума от размити икономически множества.
СУМА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ (sum on economic relations)
(ки) – във:
алгебрична сума от размити икономически отношения;
дизюнктивна сума от размити икономически отношения.
СУМА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ТЕНЗОРИ* (economic tensors sum) – вж.
тензорна икономическа величина.
СУМА ОТ РАЗМИТИ ИКОНОМИЧЕСКИ МНОЖЕСТВА (sum from fuzzy
economic sets) (ки) – във:
алгебрична сума от размити икономически множества (вж. множество от размити икономически множества).
СУМА ОТ РАЗМИТИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ (sum on fuzzy
economic relations) (ки) – във:
алгебрична сума на размити икономически отношения;
дизюнктивна сума от размити икономически отношения.
СУМА ОТ ТОПОЛОГИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОСТРАНСТВА*
(sum of topological economic spaces) – същото като топологична икономическа
сума.
СУМИРАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЛТЪР (summing economic filter), пълзящ икономически филтър, – вж. изчислителна процедура на спектралния
анализ на икономическия цикъл.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУНЕПРОИЗВОДИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕНОСТЕН
ТРУД*
(suunproductive economic labour) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУНЕПРОИЗВОДИТЕЛЕН ТРУД* (suunproductive labour) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУНОМИКА* (sunomy) [съкратено от суперномическа сономика (supernomic
sonomic)] (*) – стилизиран израз на понятието за суперномическа сономика;
същото като сфера на надстроечни сили и като надстроечна силова сфера;
една от съставните части (подсистеми) на сономиката. Представлява обединение на суперномиката и сутеномисата. Функционира в условията на определящото въздействие на субномиката (на социо-базата). Затова основните
форми на развитието на суномиката (на суперномическата сономика) 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 суномиката: (1) консусуномика (същото като консуномичностна суномика), (2) просуномика (същото като прономичностна суномика), (3) икосуномика (същото като икономичностна суномика), (4) екссуномика (същото като ексномичностна суномика), (5) фисуномика (същото като финомичностна суномика). 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 суномическата сфера също
според възпроизводствения обхват. Затова множеството от разновидности
(частни случаи), които принадлежат на дадена основна форма (обхват) на суномическата сфера, са подмножество на множеството от разновидности (частни случаи), които принадлежат на предходната основна форма (обхват) при
посочената поредност (фиг. 1). Върху тази основа исторически етапи на развитието на суномиката са (1) непросуномическата консусуномика, (2) неикосуномическата просуномика, (3) неекссуномическата икосуномика, (4) нефисуномическата екссуномика и (5) фисуномическата екссуномика (вж.
допълващи форми на техномиката).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

(1) Консусуномика

2

(2) Просуномика
(просуномическа
консусуномика)

3
4

(3) Икосуномика
(икосуномическа
просуномика

5

(4) Екссуномика
(екссуномическа
икосуномика)
(5) Фисуномика
(фисуномическа
екссуномика

Фиг. 1. Суномика (суперномическа сономика) и нейните основни форми по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез покриващи се сегменти

Останалите съставни части (подсистеми) на сономиката, както и сономиката като цяло се намират под определящото въздействие на субномиката. Тези части (както и социо-базата) се означават като: (1) субномика, (2) суперномика, (3) техномика, (4) реномика, (5) социономика, (6) сотеномика, (7)
сутеномика. Съставът на сономиката, в която субномиката има определящо
място, е показан във фиг. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Социономика
(социална
сфера)

Сотеномика
(технологическа сфера)

Сономика
(формационна
сфера)

Суперномика
(надстроечна
сфера)

Сутеномика
(надстроечна
технол. сфера)

Суномика
(надстроечнаформац. сфера)

Субномика
(базова
сфера)

Техномика
(базова технологич. сфера)

Реномика
(базова формационна сфера)

Фиг. 2. Структурни зависимости между съставните части на сономиката (на съвременната формационна сфера)

Суномиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – приномика
(първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално първичната
(неразвитата) част от суномиката се определя като суприномика* (suprinomy)
(първична сутеномика, тъй като над нея няма надградени следващи исторически форми), а развитата част от суномиката се определя като судевеномика*
(sudevenomy) (развита суномика, тъй като над нея има надградени следващи
исторически форми).
СУПЕРДЕВЕНОМИКА* (superdevenomy) – вж. [1] суперномика и [2] форномика;
СУПЕРДОБАВЪЧЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (individual superadditional economic product) (*) – сума sbq = sbq(I) на
(1) добавъчния икономически продукт [индивидуален] bq = bq(I) на някакъв
зададен изходен трудов възпроизводителски икономически цикъл (стъпка) в
зоната на свръхефективните производителски икономически способности
на индивидуалните продуктови потребителски икономически потребности Z(qps) (вж. релативистична теория на ценността) (добавъчният продукт
bq е разликата между необходимо-цялостния икономически продукт [индиви5
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуален] на изходния цикъл, измерващ производителските икономически способности [индивидуални продуктови] при него, и необходимия икономически
продукт [индивидуален] на също на изходния цикъл, измерващ потребителските икономически потребности [индивидуални продуктови] на този цикъл) и
(2) определения по аналогичен начин индивидуален добавъчен икономически
продукт на следващия (след началния) трудов възпроизводителски икономически цикъл. Той е същото като свръхефективен супердобавъчен икономически
продукт [индивидуален]. Супердобавъчният продукт sbq е суперпринаден
продукт ssq на изходния цикъл, тъй като е заложен като възможност още при
неговите параметри.
СУПЕРИАЛНА ИКОНОМИЧНОСТНА СФЕРА* (superial economicalitic
sphere) – вж. зависимости между благото и продукта и зависимости между
продукта и субсипродукта.
СУПЕРИАЛНА СФЕРА* (superial /superstructural/ sphere), надстройка, суперномика,– сфера от човешката дейност, която се надгражда над поддържането (над поддържащата сфера или още базовата сфера, т.е. над субномиката) и създава супериални блага (същото като надстроечни блага и като суфикасни блага), които удовлетворяват супериални потребности* (superial
needs /necessities/) [същото като надстроечни потребности (superstructural
needs /necessities/) и като суфикасни потребности* (suffectual needs
/necessities/). Това са допълващи (към поддържащите) потребности, свързани
със осигуряването на необходимата социална (обшествена) среда, които от
своя страна могат да бъдат супериални потребности на поддържащата сфера и
супериални потребности на супериалната сфера] като правни, политически,
отбранителни, охранителни, идеологически, културни и т.н. потребности. В
съответствие с това, сектори на супериалната (надстроечната сфера) са правото, политиката, отбраната, сигурността, идеологията, културата и т.н. Супериалната сфера употребява както създадени от нея супериални блага, така и поддържащи блага (същото като префикасни блага), разкрити или създадени от
поддържането (от поддържащата кфера). Изпълнява по отношение на поддържането регулиращи (в т.ч. и управляващи) функции. Затова може да бъде
наречена още сервоподдържаща сфера* (servo-sustenance /servo-sustaining/
sphere) [същото като сервоподдържане* (servo-sustenance)]. В този контекст
поддържащата сфера е определяща, а супериалната сфера е решаваща.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трудът на заетите в супериалната сфера е непроизводителен труд (същото
като неефекторен труд) [по-специално в неговата разновидност на супериално-непроизводителен труд* (superally-unproductive labour), същото като суфикасно-непроизводителен труд* (suffectually-unproductive labour)]. Непроизводителният труд не създава нова ценност (в т.ч. нито нова стойност, нито
нова полезност), а създава квазиценност* (quasiworth) [в т.ч. квазистойност* (quasivalue) и квазиполезност* (quasiutility)] (но която също представлява полза). В супериалната сфера непроизводителният труд създава супериална квазиценност (superial quasiworth) [в т.ч. супериална квазистойност
(superial quasivalue) и супериална квазиполезност (superial quasiutility)]. Супериалната квазиценност е мярка за участието на заетите в надстройката в
преразпределението на новосъздадената от поддържащата сфера ценност (в
т.ч. стойност и полезност).
Според възпроизводствения обхват на поддържането се различават консуматорско-обусловена супериална сфера* (consumptionally-conditioned
superial sphere) (супериална сфера в условията на консуматорството), стопанско-обусловена супериална сфера* (protoeconomically-conditioned superial
sphere) (супериална сфера в условията на стопанството), икономическообусловена супериална сфера* (economically-conditioned superial sphere) (супериална сфера в условията на икономиката), пазарно-икономическообусловена супериална сфера* (marketly-economically-conditioned superial
sphere) (супериална сфера в условията на пазарната икономика) и финасовопазарно-икономическо-обусловена супериална сфера* (financially-marketlyeconomically-conditioned superial sphere) (супериална сфера в условията на финансово-пазарната икономика). Затова по определение супериалната сфера е
винаги поддържащо-обусловена супериална сфера* (sustenancly-conditioned
superial sphere).
СУПЕРИАЛНА СФЕРА (superal sphere) (ки) – във:
допълващи форми на супериалната сфера (същото като допълващи форми
на суперномиката);
ексномическо-обусловена супериална сфера (същото като екссуперномика);
икономическо-обусловена супериална сфера (същото като икосуперномика);
консуматорско-обусловена супериална сфера (същото като консуперномика);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стопанско-обусловена супериална сфера (същото като просуперномика);
супериална сфера;
финомическо-обусловена супериална сфера (същото като фисуперномика).
СУПЕРИАЛНА ХУМАНОНОМИКА* (superial humanonomy) – вж. хуманономика.
СУПЕРИАЛНО БЛАГО* (superial /superstructurial/ good), надстроечно благо, суфикасно благо, работно супериално благо, работно суфикасно благо,
артисуфикасно благо, (*) – благо (социо-благо), създадено от супериалната
сфера (от надстройката); даденост (част от обективната реалност), която
служи за удовлетворяване на супериалните потребности* (superial needs
/necessities/) на социума [същото като надстроечни потребности
(superstructural needs /necessities/) и като суфикасни потребности* (suffectual
needs /necessities/). Това са допълващи (към поддържащите) потребности,
свързани със осигуряването на необходимата социална (обшествена) среда,
които от своя страна могат да бъдат супериални потребности на поддържащата
сфера и супериални потребности на супериалната сфера]. Те са свързани с такива области като правото, политиката, отбраната, сигурността, идеологията,
културата и т.н. Супериалното благо е една от разновидностите на работното
благо (на артификасното благо) (и само на него) и на благото изобщо (друга
разновидност на работното благо е поддържащото работно благо, същото
като артипрефикасно благо). Употребява както в супериалната сфера, така и в
поддържането (в базовата сфера). Ефикасността на супериалното благо е
супериална ефикасност* (superial effectuality), или накратко суфикасност
(същото като артисуфикасност) (вж. ефикасност), в т.ч. средна суфикасност* (average suffectuality) и пределна суфикасност* (marginal suffectuality).
Така че супериалното благо е още суфикасно благо. Съвкупност от супериални блага в определен обхват образува супериално богатство* (superial wealth)
[същото като суфикасно богатство (suffectual wealth)] на социума.
Според възпроизводствения обхват на поддържането се различават
следните разновидности на супериалното благо (същото като работно супериално благо и като поддържащо-обусловено супериално благо): консуматорско-обусловено супериално благо* (consumptionally-conditioned superial good)
(същото като консуматорско-обусловено работно супериално благо) (супериално благо в условията на консуматорството), стопанско-обусловено супериално благо* (protoeconomically-conditioned superial good) (същото като сто8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------панско-обусловено работно супериално благо), (супериално благо в условията
на стопанството), икономическо-обусловено супериалното благо (същото като икономическо-обусловено работно супериално благо) (супериално благо в
условията на икономиката), пазарно-икономическо-обусловено супериално
благо* (marketly-economically-conditioned superial good) (същото като пазарноикономическо-обусловено работно супериално благо) (супериално благо в условията на пазарната икономика) и финансово-пазарно-икономическообусловено супериално благо* (financially-marketly-economically-conditioned
superial good) (същото като пазарно-финансово-икономическо-обусловено работно супериално благо) (супериално благо в условията на финансовата пазарна икономика).
СУПЕРИАЛНО БЛАГО (superial /superstructurial/ good) (ки) – във:
икономическо-обусловено работно супериално благо (същото като икономическо-обусловено супериално благо);
икономическо-обусловено супериално благо;
икономичностно суперилно благо (същото като икономическо-обусловено
супериално благо);
работно супериално благо (същото като супериално благо);
супериално благо.
СУПЕРИАЛНО БОГАТСТВО* (superial /superstructurial/ wealth) – вж. супериално благо.
СУПЕРИАЛНО БОГАТСТВО (superial /superstructurial/ wealth) (ки) – във:
икономическо-обусловено супериално богатство (вж. икономическообусловено супериално благо);
супериално богатство (вж. супериално благо).
СУПЕРИАЛНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО* (superial economicalitic
good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУПЕРИАЛНО-НЕПРОИЗВОДИТЕЛЕН ИКОНОМИЧНОСТЕН ТРУД*
(superially-unproductive economic labour) – вж. зависимости между продукта и
субсипродукта.
СУПЕРИАЛНО-НЕПРОИЗВОДИТЕЛЕН ТРУД* (superially-unproductive
labour) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.

9

9

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРИАЛНО-НЕПРОИЗВОДИТЕЛЕН ТРУД (superially-unproductive
labour) (ки) – във:
супериално-непроизводителен икономичностен труд (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
супериално-непроизводителен труд (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта).
СУПЕРМУЛТИПЛИКАТОР НА ХИКС, ДЖ. (Hicks supermultiplier) (в
макр.) – въведен от английския икономист Дж. Хикс инвестиционен мултипликатор (в макр.), който показва с колко парични единици нараства за една година реалният брутен вътрешен продукт (в макр.) при нарастване с една парична единица на независимите инвестиции (в макр.) [представящи автономното продуктово търсене (в макр.)] над техния екзогенен растеж при положение, че действията на мултипликатора (в макр.) и на акселератора (в макр.)
изостават с по една стъпка.
СУПЕРМУЛТИПЛИКАЦИОНЕН ЕФЕКТ (supermultiple effect) (в макр.) –
мултипликационен ефект (в макр.), получен от действието на супермултипликатора на Дж. Хикс (в макр.).
СУПЕРМУЛТИПЛИКАЦИОНЕН ПРОЦЕС (supermultiple process) (в макр.)
– макроикономически мултипликационен процес на нарастване на реалния
брутен вътрешен продукт (в макр.) под въздействието на супермултипликатора на Дж. Хикс (в макр.).
СУПЕР-НАУ-СМЕТКА (super-NOW-accounts) (в макр.) – банкова сметка, за
която няма лимитирана горна граница на изплащания лихвен процент (в
макр.). Представляват вид чеков депозит (в макр.) в търговската банка (в
макр.).
СУПЕРНЕУТРАЛНОСТ НА ПАРИТЕ (money superneutrality) (в макр.) – теоретично схващане на неокласицическата икономическа теория, според което
е невъзможно промените в темповете на изменение на номиналното количество на парите в обръщение [на паричната маса (в макр.), респ. на номиналното
агрегатно предлагане на пари (в макр.)] да окаже каквото и да е въздействие
върху различните параметри на макроикономиката, освен върху темпа на
инфлацията (в макр.) [т.е. върху темпа на прираста на абсолютно равнище на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цените (в макр.)]. Стои в основата на теорията за супернеутралността на
парите (в макр.).
СУПЕРНЕУТРАЛНОСТ НА ПАРИТЕ (money superneutrality) (ки) – във:
супернеутралност на парите (в макр.);
теория за супернеутралността на парите (в макр.) (вж. супернеутралност на парите (в макр.)).
СУПЕРНОМИКА* (supernomy) (същото като суперструктура или надстройка), супериална сфера, субномичностна суперномика, субномическообусловена суперномика, (*) – стилизиран израз на понятието за супериална
сфера; същото като надстройка (по К. Маркс); една от съставните части
(подсистеми) на форномиката. Функционира в условията на определящото
въздействие на субномиката (на социо-базата), над която тя се надгрежда.
Затова основните форми (историческите етапи) на развитието на суперномиката (на супериалната 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 на суперномиката (на супериалната сфера): (1) консуперномика (същото
като консуномичностна суперномика), (2) просуперномика (същото като прономичностна суперномика), (3) икосуперномика (същото като икономичностна
суперномика), (4) екссуперномика (същото като ексномичностна суперномика),
(5) фисуперномика (същото като финомичностна субномика). 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 супериалната сфера също според възпроизводствения
обхват. Затова множеството от разновидности (частни случаи), които принадлежат на дадена основна форма (обхват) на супериалната сфера, са подмножество на множеството от разновидности (частни случаи), които принадлежат на предходната основна форма (обхват) при посочената поредност (фиг.
1). Върху тази основа исторически етапи на развитието на суперномиката са
(1) непросуперномическата консуперномика (вж. допълващи форми на суперномиката), (2) неикосуперномическата просуперномика (също), (3) неекссуперномическата икосуперномика (също), (4) нефисуперномическата
екссуперномика (също) и (5) фисуперномическата екссуперномика (също).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1

(1) Консуперномика

2

(2) Просуперномика (просуперномическа консуперномика)

3
4

(3) Икосуперномика (икосуперномическа просуперномика

5

(4) Екссуперномика (екссуперномическа икосуперномика)
(5) Фисуперномика (фисуперномическа ексуперномика
Фиг. 1. Суперномика (супериална сфера) и нейните основни форми по
възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез покриващи се сегменти

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 (суперномиката се надгражда над субномиката); (2) техномика (същото като сфера на производителните
сили и като технологическа сфера или още като силова сфера) (тя е субномичностна техномика, което е субномическо-обусловена техномика или още субномическо-обусловена технологическа сфера) (субномиката се надгражда над
техномиката); (3) реномика (същото като начин на производство и като възпроизводствена сфера) (тя е субномичностна реномика, което е субномическообусловена реномика или още субномическо-обусловена възпроизводствена
сфера) (реномиката е обединение на технологическата сфера и поддържащата сфера, т.е. на техномиката и субномиката); (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
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 факторната сфера, поддържащата сфера и супериалната сфера, т.е. на фономиката, субномиката и суперномиката). Съставът на форномиката, в която субномиката има определящо място, е
показан във фиг. 2.
Суперномика
(супериална сфера;
надстройка)
Социономика
(социална
сфера)
Субномика
(поддържаща сфера; социо-база)

Форномика
(формационна
сфера)
Реномика
(възпроизводствена сфера)

Техномика
(технологическа
сфера)
Фиг. 2. Състав на форномиката (на формационната сфера) и мястото на суперномиката в нея

Науката за нуклеарната супериална сфера (науката за надстройката) е суперномикс* (supernomics). Суперномикс 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 суперномиката.
Суперномиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – приномика (първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално първичната (неразвитата) част от суперномиката се определя като суперприномика*
(superprinomy) (първична суперномика, тъй като над нея няма надградени
следващи исторически форми), а развитата част от суперномиката се определя
като супердевеномика* (superdevenomy) (развита суперномика, тъй като над
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нея има надградени следващи исторически форми). Науката за нуклеарната
суперприномика е суперприномикс* (superprinomics), а науката за нуклеарната
супердевеномика е супердевеномикс* (superdevenomics).
СУПЕРНОМИКА (supernomy) (кд) – във:
допълващи форми на суперномиката;
ексномическо-обусловена суперномика (същото като екссуперномика);
ексномичностна суперномика (същото като екссуперномика);
икономическо-обусловена суперномика (същото като икосуперномика);
икономичностна суперномика (същото като икосуперномика);
консуномическо-обусловена суперномика (същото като консуперномика);
консуномичностна суперномика (същото като консуперномика);
прономическо-обусловена суперномика (същото като просуперномика);
прономичностна суперномика (същото като просуперномика);
субномическа гранична суперномика (вж. субномика);
субномическо-обусловена суперномика (същото като суперномика);
субномичностна суперномика (същото като суперномика);
субномичностна ядрена суперномика (вж. субномика);
суперномика;
финомическо-обусловена суперномика (същото като фисуперномика.);
финомичностна суперномика (същото като фисуперномика).
СУПЕРНОМИКС* (supernomics) – вж. суперномика.
СУПЕРНОМИКС (supernomics) (кд) – във:
допълващи форми на суперномикс (вж. допълващи форми на суперномиката);
суперномикс (вж. суперномика).
СУПЕРНОМИЧЕСКА ГРАНИЧНА СУБНОМИКА* (supernomic boundary
subnomy) – вж. субномика.
СУПЕРНОМИЧЕСКА СУБНОМИКА (supernomic subnomy) (ки) – във:
суперномическа гранична субномика (вж. субномика).
СУПЕРНОМИЧНОСТНА СУБНОМИКА (supernomicalitic subnomy) (ки) –
във:
суперномичностна ядрена субномика (вж. субномика).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРНОМИЧНОСТНА ЯДРЕНА
nuclear subnomy) – вж. субномика.

СУБНОМИКА*

(supernomicalitic

СУПЕРПОЗИЦИЯ (superposition) (кд) – във:
икономическа суперпозиция (вж. принцип на икономическата суперпозиция и импулсна преходна функция на непрекъсната динамична икономическа
система);
интеграл на икономическата суперпозиция (същото като интеграл на
икономическата трансвекция; вж. импулсна преходна функция на непрекъснатата линейна нестационарна икономическа система със съсредоточени
параметри);
принцип на икономическата суперпозиция;
суперпозиция на икономическите автомати;
суперпозиция от икономически функции (същото като сложна икономическа функция).
СУПЕРПОЗИЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АВТОМАТИ* (economic
automatons superposition) – двуместна композираща икономическа операция,
която от двойка икономически автомати M1 = (X1, Y1, Q1, δ1, λ1) и M2 = (X2, Y2,
Q2, δ2, λ2), изходното икономическо въздействие [респ. изходната икономическа азбука* (economic alphabet)] на първия от които съвпада с входното
икономическо въздействие (респ. с входната икономическа азбука) на втория
от тях, конструира такъв икономически автомат M = (X1, Y2, Q, δ, λ), щото
Q = Q1 × Q2 ,
δ ((a2 , a1 ), x) = (δ 2 (a2 , λ1 (a1 , x), δ1 (a1 , x)),
λ ((a 2 , a1 ), x) = λ 2 (a 2 , λ1 (a1 , x)).

В общия й вид петорката (X, Y, Q, δ, λ) се задава , първо, от три основни непразни икономически множества X, Y и Q [където X е множеството на входните
икономически въздействия (представено от входната икономическа азбука,
състояща се от символи), Y е множеството на изходните икономически въздействия (представено от изходната икономическа азбука, също състояща се
от символи) и Q е множеството на икономическите състояния на автомата] и,
второ, от две икономически функции – функцията на икономическите преходи* (economic transients function) δ : Q × X → Q и функцията на изходните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически въздействия* (output economic impacts /actions/ function)
λ : Q × X → Y . Вж. алгебра на икономическите автомати.
СУПЕРПОЗИЦИЯ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ* (economic fuctions
superposition) – същото като сложна икономическа функция.
СУПЕРПРИНАДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]* (individual supersurplus economic product) (*) – сума ssq = ssq(I) на (1)
принадения икономически продукт [индивидуален] sq = sq(I) на някакъв зададен изходен трудов възпроизводителски икономически цикъл (стъпка) в зоната на свръхефективните потребителски икономически потребности на индивидуалните продуктови производителски икономически способности
Z(qcs) (вж. релативистична теория на ценността) (принаденият продукт sq[I]
е разликата между необходимо-цялостния икономически продукт [индивидуален] на изходния цикъл, измерващ производителските икономически способности [индивидуални продуктови] при него, и необходимия икономически продукт [индивидуален] на също на изходния цикъл, измерващ потребителските
икономически потребности [индивидуални продуктови] на този цикъл) и (2)
определения по аналогичен начин индивидуален принаден икономически продукт на следващия (след началния) трудов възпроизводителски икономически
цикъл. Той е същото като свръхефективен суперпринаден икономически продукт [индивидуален]. Продуктът ssq е суперпринаден продукт на изходния цикъл, тъй като е заложен като възможност още при неговите параметри.
Като се приложат основните правила на относителната икономическа
ценност (вж. релативистична теория на ценността), се достига до няколко
твърдения, свързни с индивидуалния суперпринаден икономически продукт.
Сумата
TSSV(RI)(е2q) = TSV(RI)(е2q) + TSU(RI)(е2q)

на общата принадена стойност на необходимо-цялостния икономически
продукт [относителна индивидуална] TSV(RI)(е2q) и общата принадена
полезност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TSU(RI)(е2q) е равна на общата суперпринадена
стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна
индивидуална] TSSV(RI)(е2q) [последната подразбирана като обща необходимо-цялостна суперпринадена стойност на необходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TE2SSV(RI)(е2q)]. Относителната индивидуална обща суперпринадена стойност на необходимо16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цялостния икономически продукт TSSV(RI)(е2q) е равна на общата
стойност на суперпринадения икономически продукт [относителна индивидуална] TV(RI)(ssq) [последната подразбирана като обща необходимоцялостна стойност на суперпринадения икономически продукт [относителна индивидуална] TE2V(RI)(ssq)].
Сумата на относителната индивидуална обща принадена стойност
TSV(RI)(he2q) и принадена полезност TSU(RI)(he2q) на хипернеобходимоцялостния икономически продукт е равна общата суперпринадена стойност
на хипернеобходимо-цялостния икономически продукт [относителна индивидуална] TSSV(RI)(he2q). То е същото да се каже, че сумата на относителната индивидуална обща хиперпринадена стойност THSV(RI)(e2q) и хиперпринадена полезност THSU(RI)(e2q) на необходимо-цялостния икономически
продукт е равна общата хиперсуперпринадена стойност на цялостния
икономически продукт [относителна индивидуална] THSSV(RI)(e2q). От
своя страна, относителната индивидуална обща суперпринадена стойност на
хипернеобходимо-цялостния икономически продукт TSSV(RI)(he2q) е равна
на общата полезност на суперпринадения икономически продукт [относителна индивидуална] TU(RI)(ssq) [последната подразбирана като общата
необходимо-цялостна полезност на суперпринадения икономически продукт [относителна индивидуална] TE2U(RI)(ssq)].
СУПЕРПРИНАДЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ [ИНДИВИДУАЛЕН]
(individual supersurplus economic product) (ки) – във:
свръхефективен суперпринаден икономически продукт [индивидуален];
суперпринаден икономически продукт [индивидуален].
СУПЕРПРИНОМИКА* (superprinomy) – вж. [1] субномика и [2] форномика.
СУПЕРСАКТИВ (supersasset) (кд) – във:
икокореномически суперсактив (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически суперсактив (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икореномически суперсактив (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически суперсактив (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномически суперсактив (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРСДИСПОЗИТ (supersdisposite) (кд) – във:
икокореномически суперсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономически суперсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномически суперсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически суперсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномически суперсдиспозит (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типичен икокореномически суперсдиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически суперсдиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически суперсдиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически суперсдиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически суперсдиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРСДИСПОТИТ (supersdispotite) (кд) – във:
икокореномически суперсдиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически суперсдиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
икореномически суперсдиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически суперсдиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически суперсдиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРСКОНТИВ (supersconassets) (кд) – във:
икокореномически суперсконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически суперсконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икореномически суперсконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически суперсконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически суперсконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРССПЕЦИТИТ (supersspecitite) (кд) – във:
икокореномически суперсспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически суперсспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
икореномически суперсспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически суперсспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически суперсспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРССПЕЦИФИТ (supersspecifite) (кд) – във:
икокореномически суперсспецифит (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономически суперсспецифит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномически суперсспецифит (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
икотехномически суперсспецифит (вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномически суперсспецифит (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типичен икокореномически суперсспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икономически суперсспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически суперсспецифит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически суперсспецифит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически суперсспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРССЪДЪРЖАНИЕ (superscontent) (кд) – във:
икокореномическо суперссъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономическо суперссъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икономически ингредиент);
икореномическо суперссъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
икотехномическо суперссъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномическо суперссъдържание (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
типично икокореномическо суперссъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типично икономическо суперссъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент);
типично икореномическо суперссъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типично икотехномическо суперссъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типично икоуниреномическо суперссъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРССЪЩНОСТ (supersessence) (кд) – във:
икокореномическа суперссъщност (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономическа суперссъщност (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическа суперссъщност (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномическа суперссъщност (вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномическа суперссъщност (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типична икокореномическа суперссъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа суперссъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа суперссъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа суперссъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа суперссъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРСТАНТА (superstant) (кд) – във:
икокореномическа суперстанта;
икономическа суперстанта;
икореномическа суперстанта;
икотехномическа суперстанта;
икоуниреномическа суперстанта;
обектна икономическа суперстанта;
предметна икономическа суперстанта (същото като икономическа суперстанта);
системна икономическа суперстанта;
типична икокореномическа суперстанта (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа суперстанта (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа суперстанта (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа суперстанта (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа суперстанта (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------феноменна икокореномическа суперстанта (вж. икокореномически смисъл и икокореномически супсенс);
феноменна икономическа суперстанта (вж. икономически смисъл и икономически супсенс);
феноменна икореномическа суперстанта (вж. икореномически смисъл и
икореномически супсенс);
феноменна икотехномическа суперстанта (вж. икотехномически смисъл
и икотехномически супсенс);
феноменна икоуниреномическа суперстанта (вж. икоуниреномически
смисъл и икоуниреномически супсенс);
формална икокореномическа суперстанта (вж. икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат);
формална икономическа суперстанта (вж. икономически субстрат и
икономически суперстрат);
формална икореномическа суперстанта (вж. икореномически субстрат
и икореномически суперстрат);
формална икотехномическа суперстанта (вж. икотехномически субстрат и икотехномически суперстрат);
формална икоуниреномическа суперстанта (вж. икоуниреномически
субстрат и икоуниреномически суперстрат).
СУПЕРСТАНТИВНА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
СЪЩНОСТ*
(superstantive ecocorenomic essence) – вж. икокореномически смисъл и икокореномически супсенс.
СУПЕРСТАНТИВНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФОРМА* (superstantive
ecocorenomic form) – вж. икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат.
СУПЕРСТАНТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (superstantive
economic essence) – вж. икономически смисъл и икономически супсенс.
СУПЕРСТАНТИВНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ФОРМА*
(superstantive
economic form) – вж. икономически субстрат и икономически суперстрат.
СУПЕРСТАНТИВНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (superstantive
ecorenomic essence) – вж. икореномически смисъл и икореномически супсенс.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРСТАНТИВНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФОРМА* (superstantive
ecorenomic form) – вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат.
СУПЕРСТАНТИВНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (superstantive
ecotechnomic essence) – вж. икотехномически смисъл и икотехномически
супсенс.
СУПЕРСТАНТИВНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФОРМА* (superstantive
ecotechnomic form) – вж. икотехномически субстрат и икотехномически суперстрат.
СУПЕРСТАНТИВНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
СЪЩНОСТ*
(superstantive ecounirenomic essence) – вж. икоуниреномически смисъл и икоуниреномически супсенс.
СУПЕРСТАНТИВНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ФОРМА* (superstantive
ecounirenomic form) – вж. икоуниреномически субстрат и икоуниреномически
суперстрат.
СУПЕРСТАНТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (superstantive
economic wealth) – вж. икономическа суперстанция.
СУПЕРСТАНТИВНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СЪДЪРЖАНИЕ*
(superstantive ecocorenomic content) – вж. икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат.
СУПЕРСТАНТИВНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ* (superstantive
ecocorenomic phenomenon) – вж. икокореномически смисъл и икокореномически
супсенс.
СУПЕРСТАНТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ* (superstantive
economic content) – вж. икономически субстрат и икономически суперстрат.
СУПЕРСТАНТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ* (superstantive
economic phenomenon) – вж. икономически смисъл и икономически супсенс.
СУПЕРСТАНТИВНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
СЪДЪРЖАНИЕ*
(superstantive ecorenomic content) – вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРСТАНТИВНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ* (superstantive
ecorenomic phenomenon) – вж. икореномически смисъл и икореномически супсенс.
СУПЕРСТАНТИВНО
ИКОТЕХНОМИЧЕСКО
СЪДЪРЖАНИЕ*
(superstantive ecotechnomic content) – вж. икотехномически субстрат и икотехномически суперстрат.
СУПЕРСТАНТИВНО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ* (superstantive
ecotechnomic phenomenon) – вж. икотехномически смисъл и икотехномически
супсенс.
СУПЕРСТАНТИВНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СЪДЪРЖАНИЕ*
(superstantive ecounirenomic content) – вж. икоуниреномически субстрат и икоуниреномически суперстрат.
СУПЕРСТАНТИВНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ* (superstantive ecounirenomic phenomenon) – вж. икоуниреномически смисъл и
икоуниреномически супсенс.
СУПЕРСТРАТ (superstratum) (кд) – във:
икокореномически субстрат и икокореномически суперстрат;
икокореномически суперстрат;
икономически субстрат и икономически суперстрат;
икономически суперстрат;
икореномически субстрат и икореномически суперстрат;
икореномически суперстрат;
икотехномически субстрат и икотехномически суперстрат;
икотехномически суперстрат;
икоуниреномически субстрат и икоуниреномически суперстрат;
икоуниреномически суперстрат;
обектен икономически суперстрат;
предметен икономически суперстрат (същото като икономически
суперстрат);
системен икономически суперстрат;
типичен икокореномически суперстрат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икономически суперстрат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически суперстрат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически суперстрат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически суперстрат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРСТРАТАТ (superstratate) (кд) – във:
икокореномически суперстратат;
икономически суперстратат;
икореномически суперстратат;
икотехномически суперстратат;
икоуниреномически суперстратат;
типичен икокореномически суперстратат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически суперстратат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически суперстратат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически суперстратат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически суперстратат (вж. релевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРСТРАТАТНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (superstratatic assidecisionary economic system) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
СУПЕРСТРАТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА* (superstratatic one-stage ecocorenomic duad) – същото като икокореномически суперстратат.
СУПЕРСТРАТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(superstratatic one-stage economic duad) – същото като икономически суперстратат.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРСТРАТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(superstratatic one-stage ecorenomic duad) – същото като икореномически
суперстратат.
СУПЕРСТРАТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДУАДА* (superstratatic one-stage ecotechnomic duad) – същото като икотехномически суперстратат.
СУПЕРСТРАТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ДУАДА* (superstratatic one-stage ecounirenomic duad) – същото като икоуниреномически суперстратат.
СУПЕРСТРАТАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (superstratatic ecocorenomic duad) (ки) – във:
суперстрататна едностепенна икокореномическа дуада (същото като
икокореномически суперстратат).
СУПЕРСТРАТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА АСИДЕЦИСИЯ* (superstratatic
economic assidecision) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
СУПЕРСТРАТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАДА (superstratatic economic
duad) (ки) – във:
суперстрататна едностепенна икономическа дуада (същото като икономически суперстратат).
СУПЕРСТРАТАТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ДУАДА
(superstratatic
ecorenomic duad) (ки) – във:
суперстрататна едностепенна икореномическа дуада (същото като икореномически суперстратат).
СУПЕРСТРАТАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДУАДА (superstratatic
ecotechnomic duad) (ки) – във:
суперстрататна едностепенна икотехномическа дуада (същото като
икотехномически суперстратат).
СУПЕРСТРАТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (superstratatic
ecounirenomic duad) (ки) – във:
суперстрататна едностепенна икоуниреномическа дуада (същото като
икоуниреномически суперстратат).
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРСТРАТИТ (superstratite) (кд) – във:
икокореномически суперстратит;
икономически суперстратит;
икореномически суперстратит;
икотехномически суперстратит;
икоуниреномически суперстратит;
типичен икокореномически суперстратит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически суперстратит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически суперстратит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически суперстратит (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически суперстратит (вж. релевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРСТРАТНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (superstratum economic wealth) – вж. икономически суперстрат.
СУПЕРСУСЪРДИЕ (supersdiligence) (кд) – във:
икотехномическо суперсусърдие (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СУПЕРСФЕНОМЕН (supersphenomenon) (кд) – във:
икокореномически суперсфеномен (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономически суперсфеномен (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномически суперсфеномен (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически суперсфеномен (вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномически суперсфеномен (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типичен икокореномически суперсфеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икономически суперсфеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически суперсфеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически суперсфеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически суперсфеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРСФЕНОСТ (superspheness) (кд) – във:
икокореномическа икокореномическа (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономическа икономическа (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икореномическа икореномическа (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномическа икотехномическа (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномическа икоуниреномическа (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРСФОРМА (supersform) (кд) – във:
икокореномическа суперсформа (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент);
икономическа суперсформа (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномическа суперсформа (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномическа суперсформа (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномическа суперсформа (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типична икокореномическа суперсформа (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа суперсформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типична икореномическа суперсформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа суперсформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа суперсформа (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРСЦЕННОСТ (supersworth) (кд) – във:
икономическа суперсценност (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент).
СУПЕРСЦЕННОСТНОСТ (supersworthness) (кд) – във:
икокореномическа суперсценностност (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икореномическа суперсценностност (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икоуниреномическа суперсценностност (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПЕРХАРМОНИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (superharmonic
economic function) – икономическа функция u = u(x) : D → [–∞, ∞) на точката x
на евклидовото икономическо пространство Rn, n ≥ 2, която е определена в
областта D ∈ R n и има следните свойства: (1) функцията u(x) е полунепрекъсната отгоре в D; за всяка икономическа точка x0 ∈ D съществуват такива колкото си желаем малки значения r > 0, щото е валидна зависимостта
u ( x0 ) ≤ I (u; x0 , r ) =

1
s n r n −1

∫

u ( x) dσ ( x),

B ( x0 , r )

където I (u; x0 , r ) е средното значение на функцията u(x) по площта на сферата
S (x0, r) с център x0 на радиуса r, а
sn = 2π (n / 2)Γ(n / 2)

е площта на единичната сфера в Rn; (3) u(x) u ( x) ≠ −∞.
СУПЕРЦЯЛОСТЕН БИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(supercomplete bitensivity of the economic growth) , хипергенен битензитет на
икономическия растеж, хипердостатъчен битензитет на икономическия
растеж (*) – битензитет на икономическия растеж bi > y, който е общо по29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нятие за суперцялостен фитензитет на икономическия растеж и суперцялостен котензитет на икономическия растеж; битензитет на икономическия
растеж bi, чието значение е по-голямо от темпа на икономическия растеж y.
Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност –
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на адибитензитета на икономическия растеж, инбитензитета на икономическия растеж, утвърдения битензитет на икономическия растеж, преобладаващия битензитет на икономическия растеж и
цялостния битензитет на икономическия растеж. Частното между суперцялостния битензитет и темпа на растежа е суперцялостната битензивност на
икономическия растеж BI > 1.
Форми на проявление на суперцялостния битензитет (вж. икономическа
форма) са суперцялостният хомеотензитет на икономическия растеж, суперцялостният креатензитет на икономическия растеж, суперцялостният
катензитет на икономическия растеж, суперцялостният ретертензитет на
икономическия растеж. Разновидности на суперцялостния битензитет са още
суперцялостният битензитет на продуктовия икономически растеж*
(supercomplete bitensivity of the product economic growth), суперцялостният
битензитет на факторовия икономически растеж* (supercomplete bitensivity of the factor economic growth), суперцялостният битензитет на
полезностния икономически растеж* (supercomplete bitensivity of the utility
economic growth), суперцялостният битензитет на стойностния икономически растеж* (supercomplete bitensivity of the value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен битензитет на икономическия растеж* (supercomplete constant
bitensivity of the economic growth) (който е общо понятие за суперцялостния
постоянен фитензитет и суперцялостния постоянен котензитет на растежа и е
понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостен променлив битензитет на икономическия растеж* (supercomplete variable bitensivity of the economic growth) (който е общо понятие за суперцялостния
променлив фитензитет и суперцялостния променлив котензитет на растежа и
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостен
30

30

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------времево-променлив битензитет на икономическия растеж* (supercomplete
temporally-variable bitensivity of the economic growth) и суперцялостен невремево-променлив битензитет на икономическия растеж* (supercomplete
non-temporally-variable bitensivity of the economic growth)]. Разновидности на
суперцялостения променлив битензитет са (а) суперцялостният покачващ се
битензитет на икономическия растеж* (supercomplete raising bitensivity of
the economic growth) (общо понятие за суперцялостен покачващ се фитензитет
и суперцялостен покачващ се котензитет на растежа), което е суперцялостно
битензивиране на икономическия растеж, и (б) суперцялостният спадащ
битензитет на икономическия растеж* (supercomplete subsiding bitensivity
of the economic growth) (общо понятие за суперцялостен спадащ фитензитет и
суперцялостен спадащ котензитет на растежа), което е суперцялостно суббитензивиране на икономическия растеж. В своята общност суперцялостният
постоянен и суперцялостният покачващ се битензитет образуват понятието за
суперцялостен неспадащ битензитет на икономическия растеж*
(supercomplete unsubsiding bitensivity of the economic growth) [което е суперцялостно несуббитензивиране на икономическия растеж* (supercomplete
unsubbitensivition of the economic growth)], а суперцялостният постоянен и суперцялостният спадащ битензитет образуват понятието за суперцялостен непокачващ се битензитет на икономическия растеж* (supercomplete
unraising bitensivity of the economic growth) [което е суперцялостно небитензивиране на икономическия растеж* (supercomplete unbitensivition of the
economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТЕН БИТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete bitertensivity of the economic growth) , хипергенен битертензитет на икономическия растеж, хипердостатъчен битертензитет на
икономическия растеж (*) – битертензитет на икономическия растеж k >
y, който е общо понятие за суперцялостен интертензитет на икономическия
растеж и суперцялостен екстертензитет на икономическия растеж; битертензитет на икономическия растеж k, чието значение е по-голямо от темпа на
икономическия растеж y. 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 адибитертензитета на
31

31

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж, инбитертензитета на икономическия растеж, утвърдения битертензитет на икономическия растеж, преобладаващия битертензитет на икономическия растеж и цялостния битертензитет на
икономическия растеж. Частното между суперцялостния битертензитет и
темпа на растежа е суперцялостната битертензивност на икономическия
растеж K > 1.
Разновидности на суперцялостния битертензитет са суперцялостният
битертензитет на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
bitertensivity of the product economic growth), суперцялостният битертензитет на факторовия икономически растеж* (supercomplete bitertensivity of
the factor economic growth), суперцялостният битертензитет на полезностния икономически растеж* (supercomplete bitertensivity of the utility
economic growth), суперцялостният битертензитет на стойностния икономически растеж* (supercomplete bitertensivity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен битертензитет на икономическия растеж* (supercomplete
constant bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за суперцялостния постоянен интертензитет и суперцялостния постоянен екстертензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостен променлив битертензитет на икономическия растеж*
(supercomplete variable bitertensivity of the economic growth) (който е общо понятие за суперцялостния променлив интертензитет и суперцялостния променлив екстертензитет на растежа и понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. суперцялостен времево-променлив битертензитет на икономическия растеж* (supercomplete temporally-variable bitertensivity of the
economic growth) и суперцялостен невремево-променлив битертензитет на
икономическия растеж* (supercomplete non-temporally-variable bitertensivity
of the economic growth)]. Разновидности на суперцялостения променлив битертензитет са (а) суперцялостният покачващ се битертензитет на икономическия растеж* (supercomplete raising bitertensivity of the economic growth)
(общо понятие за суперцялостен покачващ се интертензитет и суперцялостен
покачващ се екстертензитет на растежа), което е суперцялостно битертензивиране на икономическия растеж, и (б) суперцялостният спадащ битертензитет на икономическия растеж* (supercomplete subsiding bitertensivity
of the economic growth) (общо понятие за суперцялостен спадащ интертензитет
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------и суперцялостен спадащ екстертензитет на растежа), което е суперцялостно
суббитертензивиране на икономическия растеж. В своята общност суперцялостният постоянен и суперцялостният покачващ се битертензитет образуват
понятието за суперцялостен неспадащ битертензитет на икономическия
растеж* (supercomplete unsubsiding bitertensivity of the economic growth) [което е суперцялостно несуббитертензивиране на икономическия растеж*
(supercomplete unsubbitertensivition of the economic growth)], а суперцялостният
постоянен и суперцялостният спадащ битертензитет образуват понятието за
суперцялостен непокачващ се битертензитет на икономическия растеж*
(supercomplete unraising bitertensivity of the economic growth) [което е суперцялостно небитертензивиране на икономическия растеж* (supercomplete unbitertensivition of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТЕН ЕКСТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete extensivity of the economic growth), хипергенен екстензитет на икономическия растеж, хипердостатъчен екстензитет на икономическия растеж, (*) – екстензитет на икономическия растеж e, чието значение е по-голямо от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено
положително участие e > y на някакъв екстензивен фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж.
Екстратензитетът на икономическия растеж, който допълва суперцялостния екстензитет до темпа на растежа y, е деекстратензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия
растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на адиекстензитета на икономическия растеж, инекстензитета на икономическия растеж, утвърдения
екстензитет на икономическия растеж, преобладаващия екстензитет на
икономическия растеж и цялостният екстензитет на икономическия растеж. Частното между суперцялостния екстензитет и темпа на растежа е суперцялостната екстензивност на икономическия растеж E > 1.
Разновидности на суперцялостния екстензитет са суперцялостният екстензитет на продуктовия икономически растеж* (supercomplete extensivity of the product economic growth), суперцялостният екстензитет на
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на факторовия икономически растеж* (supercomplete extensivity of the factor
economic growth), суперцялостният екстензитет на полезностния икономически растеж* (supercomplete extensivity of the utility economic growth), суперцялостният екстензитет на стойностния икономически растеж*
(supercomplete extensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен екстензитет на икономическия растеж* (supercomplete constant
extensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостен променлив екстензитет на икономическия
растеж* (supercomplete variable extensivity of the economic growth) (който е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостен
времево-променлив
екстензитет
на
икономическия
растеж*
(supercomplete temporally-variable extensivity of the economic growth) и суперцялостен невремево-променлив екстензитет на икономическия растеж*
(supercomplete non-temporally-variable extensivity of the economic growth)]. Разновидности на суперцялостения променлив екстензитет са (а) суперцялостният покачващ се екстензитет на икономическия растеж* (supercomplete
raising extensivity of the economic growth), което е суперцялостно екстензивиране на икономическия растеж, и (б) суперцялостният спадащ екстензитет на икономическия растеж* (supercomplete subsiding extensivity of the
economic growth), което е суперцялостно субекстензивиране на икономическия
растеж. В своята общност суперцялостният постоянен и суперцялостният покачващ се екстензитет образуват понятието за суперцялостен неспадащ екстензитет на икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding extensivity
of the economic growth) [което е суперцялостно несубекстензивиране на икономическия растеж* (supercomplete unsubextensivition of the economic
growth)], а суперцялостният постоянен и суперцялостният спадащ екстензитет
образуват понятието за суперцялостен непокачващ се екстензитет на икономическия растеж* (supercomplete unraising extensivity of the economic
growth) [което е суперцялостно неекстензивиране на икономическия растеж* (supercomplete unextensivition of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТЕН ЕКСТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete extertensivity of the economic growth), хипергенен екстертензитет на икономическия растеж, хипердостатъчен екстертензитет
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж, (*) – екстертензитет на икономическия растеж
m, чието значение е по-голямо от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие m > y на някакъв външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се
измерва позитивната роля на външения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Интертензитетът на икономическия растеж, който
допълва суперцялостния екстертензитет до темпа на растежа y, е деинтертензитетът 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 адиекстертензитета на икономическия растеж, инекстертензитета на икономическия
растеж, утвърдения екстертензитет на икономическия растеж, преобладаващия екстертензитет на икономическия растеж и цялостния екстертензитет на икономическия растеж. Частното между суперцялостния екстертензитет и темпа на растежа е суперцялостната екстертензивност на икономическия растеж M > 1.
Разновидности на суперцялостния екстертензитет са суперцялостният
екстертензитет на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
extertensivity of the product economic growth), суперцялостният екстертензитет на факторовия икономически растеж* (supercomplete extertensivity
of the factor economic growth), суперцялостният екстертензитет на полезностния икономически растеж* (supercomplete extertensivity of the utility
economic growth), суперцялостният екстертензитет на стойностния
икономически растеж* (supercomplete extertensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен екстертензитет на икономическия растеж* (supercomplete
constant extertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостен променлив екстертензитет на
икономическия растеж* (supercomplete variable extertensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостен времево-променлив екстертензитет на икономическия рас35
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж* (supercomplete temporally-variable extertensivity of the economic growth) и
суперцялостен невремево-променлив екстертензитет на икономическия
растеж* (supercomplete non-temporally-variable extertensivity of the economic
growth)]. Разновидности на суперцялостения променлив екстертензитет са (а)
суперцялостният покачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (supercomplete raising extertensivity of the economic growth), което е суперцялостно екстертензивиране на икономическия растеж, и (б) суперцялостният спадащ екстертензитет на икономическия растеж*
(supercomplete subsiding extertensivity of the economic growth), което е суперцялостно субекстертензивиране на икономическия растеж. В своята общност
суперцялостният постоянен и суперцялостният покачващ се екстертензитет
образуват понятието за суперцялостен неспадащ екстертензитет на икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding extertensivity of the economic
growth) [което е суперцялостно несубекстертензивиране на икономическия
растеж* (supercomplete unsubextertensivition of the economic growth)], а суперцялостният постоянен и суперцялостният спадащ екстертензитет образуват
понятието за суперцялостен непокачващ се екстертензитет на икономическия растеж* (supercomplete unraising extertensivity of the economic growth)
[което е суперцялостно неекстертензивиране на икономическия растеж*
(supercomplete unextertensivition of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТЕН ЕКСТРАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete extratensivity of the economic growth), хипергенен
екстратензитет на икономическия растеж, хипердостатъчен екстратензитет на икономическия растеж, (*) – екстратензитет на икономическия
растеж h, чието значение е по-голямо от темпа на икономическия растеж y;
абсолютно изразено положително участие h > y на някакъв екстратензивен
фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни
пунктове) се измерва позитивната роля на екстратензивения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстензитетът на икономическия
растеж, който допълва суперцялостния екстратензитет до темпа на растежа y,
е деекстензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета
на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на
тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------адиекстратензитета на икономическия растеж, интензитета на икономическия растеж (съкратено от инекстратензитет на икономическия растеж),
утвърдения екстратензитет на икономическия растеж, преобладаващия екстратензитет на икономическия растеж и цялостния екстратензитет на
икономическия растеж. Частното между суперцялостния екстратензитет и
темпа на растежа е суперцялостната екстратензивност на икономическия
растеж H > 1.
Разновидности на суперцялостния екстратензитет са суперцялостният
екстратензитет на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
extratensivity of the product economic growth), суперцялостният екстратензитет на факторовия икономически растеж* (supercomplete extratensivity
of the factor economic growth), суперцялостният екстратензитет на полезностния икономически растеж* (supercomplete extratensivity of the utility
economic growth), суперцялостният екстратензитет на стойностния
икономически растеж* (supercomplete extratensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен екстратензитет на икономическия растеж* (supercomplete
constant extratensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостен променлив екстратензитет на
икономическия растеж* (supercomplete variable extratensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостен времево-променлив екстратензитет на икономическия растеж* (supercomplete temporally-variable extratensivity of the economic growth) и
суперцялостен невремево-променлив екстратензитет на икономическия
растеж* (supercomplete non-temporally-variable extratensivity of the economic
growth)]. Разновидности на суперцялостения променлив екстратензитет са (а)
суперцялостният покачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (supercomplete raising extratensivity of the economic growth), което е суперцялостно екстратензивиране на икономическия растеж, и (б) суперцялостният спадащ екстратензитет на икономическия растеж*
(supercomplete subsiding extratensivity of the economic growth), което е суперцялостно субекстратензивиране на икономическия растеж. В своята общност
суперцялостният постоянен и суперцялостният покачващ се екстратензитет
образуват понятието за суперцялостен неспадащ екстратензитет на ико37
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж* (supercomplete unsubsiding extratensivity of the economic
growth) [което е суперцялостно несубекстратензивиране на икономическия
растеж* (supercomplete unsubextratensivition of the economic growth)], а суперцялостният постоянен и суперцялостният спадащ екстратензитет образуват
понятието за суперцялостен непокачващ се екстратензитет на икономическия растеж* (supercomplete unraising extratensivity of the economic growth)
[което е суперцялостно неекстратензивиране на икономическия растеж*
(supercomplete unextratensivition of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТЕН ИНТЕРТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete intertensivity of the economic growth), хипергенен интертензитет на икономическия растеж, хипердостатъчен интертензитет на
икономическия растеж, (*) – интертензитет на икономическия растеж m,
чието значение е по-голямо от темпа на икономическия растеж y; абсолютно
изразено положително участие m > y на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстертензитетът на икономическия растеж, който допълва
суперцялостния интертензитет до темпа на растежа y, е деекстертензитетът
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, реинтертензитета на икономическия растеж, утвърдения интертензитет на икономическия растеж, преобладаващия интертензитет на икономическия растеж и цялостният интертензитет на
икономическия растеж. Частното между суперцялостния интертензитет и
темпа на растежа е суперцялостната интертензивност на икономическия растеж M > 1.
Разновидности на суперцялостния интертензитет са суперцялостният
интертензитет на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
intertensivity of the product economic growth), суперцялостният интертензитет на факторовия икономически растеж* (supercomplete intertensivity of
the factor economic growth), суперцялостният интертензитет на полезностния икономически растеж* (supercomplete intertensivity of the utility
38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic growth), суперцялостният интертензитет на стойностния икономически растеж* (supercomplete intertensivity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен интертензитет на икономическия растеж* (supercomplete
constant intertensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния
икономически растеж) и суперцялостен променлив интертензитет на
икономическия растеж* (supercomplete variable intertensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостен времево-променлив интертензитет на икономическия растеж* (supercomplete temporally-variable intertensivity of the economic growth) и
суперцялостен невремево-променлив интертензитет на икономическия
растеж* (supercomplete non-temporally-variable intertensivity of the economic
growth)]. Разновидности на суперцялостения променлив интертензитет са (а)
суперцялостният покачващ се интертензитет на икономическия растеж* (supercomplete raising intertensivity of the economic growth), което е суперцялостно интертензивиране на икономическия растеж, и (б) суперцялостният спадащ интертензитет на икономическия растеж* (supercomplete
subsiding intertensivity of the economic growth), което е суперцялостно субинтертензивиране на икономическия растеж. В своята общност суперцялостният постоянен и суперцялостният покачващ се интертензитет образуват понятието за суперцялостен неспадащ интертензитет на икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding intertensivity of the economic growth) [което е
суперцялостно несубинтертензивиране на икономическия растеж* (supercomplete unsubintertensivition of the economic growth)], а суперцялостният
постоянен и суперцялостният спадащ интертензитет образуват понятието за
суперцялостен непокачващ се интертензитет на икономическия растеж* (supercomplete unraising intertensivity of the economic growth) [което е
суперцялостно неинтертензивиране на икономическия растеж* (supercomplete unintertensivition of the economic growth)].

СУПЕРЦЯЛОСТЕН КАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(supercomplete catensivity of the economic growth), хипергенен катензитет на
икономическия растеж, хипердостатъчен катензитет на икономическия
растеж, (*) – катензитет на икономическия растеж i, чието значение е поголямо от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положи39
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File: от СУГРАФ (КД)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телно участие i > y на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж.
Оптензитетът на икономическия растеж, който допълва суперцялостния
катензитет до темпа на растежа y, е деоптензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с
релейната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж.
тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност –
на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на адикатензитета на икономическия растеж, инкатензитета на икономическия растеж, утвърдения катензитет на икономическия растеж, преобладаващия катензитет на икономическия растеж и
цялостният катензитет на икономическия растеж. Частното между суперцялостния катензитет и темпа на растежа е суперцялостната катензивност на
икономическия растеж I > 1.
Разновидности на суперцялостния катензитет са суперцялостният катензитет на продуктовия икономически растеж* (supercomplete catensivity of the product economic growth), суперцялостният катензитет на
факторовия икономически растеж* (supercomplete catensivity of the factor
economic growth), суперцялостният катензитет на полезностния икономически растеж* (supercomplete catensivity of the utility economic growth), суперцялостният катензитет на стойностния икономически растеж*
(supercomplete catensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен катензитет на икономическия растеж* (supercomplete constant
catensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостен променлив катензитет на икономическия
растеж* (supercomplete variable catensivity of the economic growth) (който е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостен
времево-променлив катензитет на икономическия растеж* (supercomplete
temporally-variable catensivity of the economic growth) и суперцялостен невремево-променлив катензитет на икономическия растеж* (supercomplete
non-temporally-variable catensivity of the economic growth)]. Разновидности на
суперцялостения променлив катензитет са (а) суперцялостният покачващ се
40
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------катензитет на икономическия растеж* (supercomplete raising catensivity of
the economic growth), което е суперцялостно катензивиране на икономическия
растеж, и (б) суперцялостният спадащ катензитет на икономическия
растеж* (supercomplete subsiding catensivity of the economic growth), което е
суперцялостно субкатензивиране на икономическия растеж. В своята общност суперцялостният постоянен и суперцялостният покачващ се катензитет
образуват понятието за суперцялостен неспадащ катензитет на икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding catensivity of the economic growth)
[което е суперцялостно несубкатензивиране на икономическия растеж*
(supercomplete unsubcatensivition of the economic growth)], а суперцялостният
постоянен и суперцялостният спадащ катензитет образуват понятието за суперцялостен непокачващ се катензитет на икономическия растеж*
(supercomplete unraising catensivity of the economic growth) [което е суперцялостно некатензивиране на икономическия растеж* (supercomplete
uncatensivition of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТЕН КВАЛИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete qualitensivity of the economic growth), хипергенен квалитензитет на икономическия растеж, хипердостатъчен квалитензитет на
икономическия растеж, (*) – квалитензитет на икономическия растеж r,
чието значение е по-голямо от темпа на икономическия растеж y; абсолютно
изразено положително участие r > y на някакъв качествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на качествения фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квантитензитетът на икономическия растеж, който
допълва суперцялостния квалитензитет до темпа на растежа y, е деквантитензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж).
Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на адиквалитензитета на икономическия растеж, инквалитензитета на икономическия растеж, утвърдения квалитензитет на икономическия растеж, преобладаващия квалитензитет на икономическия растеж и цялостния квалитензитет на икономическия растеж. Частното между суперцялостния квали-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензитет и темпа на растежа е суперцялостната квалитензивност на икономическия растеж R > 1.
Разновидности на суперцялостния квалитензитет са суперцялостният
квалитензитет на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
qualitensivity of the product economic growth), суперцялостният квалитензитет на факторовия икономически растеж* (supercomplete qualitensivity of
the factor economic growth), суперцялостният квалитензитет на полезностния икономически растеж* (supercomplete qualitensivity of the utility
economic growth), суперцялостният квалитензитет на стойностния икономически растеж* (supercomplete qualitensivity of the value economic growth)
(вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен квалитензитет на икономическия растеж* (supercomplete
constant qualitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостен променлив квалитензитет на
икономическия растеж* (supercomplete variable qualitensivity of the economic
growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостен времево-променлив квалитензитет на икономическия растеж* (supercomplete temporally-variable qualitensivity of the economic growth) и
суперцялостен невремево-променлив квалитензитет на икономическия
растеж* (supercomplete non-temporally-variable qualitensivity of the economic
growth)]. Разновидности на суперцялостения променлив квалитензитет са (а)
суперцялостният покачващ се квалитензитет на икономическия растеж* (supercomplete raising qualitensivity of the economic growth), което е суперцялостно квалитензивиране на икономическия растеж, и (б) суперцялостният спадащ квалитензитет на икономическия растеж* (supercomplete
subsiding qualitensivity of the economic growth), което е суперцялостно субквалитензивиране на икономическия растеж. В своята общност суперцялостният
постоянен и суперцялостният покачващ се квалитензитет образуват понятието
за суперцялостен неспадащ квалитензитет на икономическия растеж*
(supercomplete unsubsiding qualitensivity of the economic growth) [което е суперцялостно несубквалитензивиране на икономическия растеж* (supercomplete unsubqualitensivition of the economic growth)], а суперцялостният постоянен и суперцялостният спадащ квалитензитет образуват понятието за суперцялостен непокачващ се квалитензитет на икономическия растеж*
(supercomplete unraising qualitensivity of the economic growth) [което е суперця42
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лостно неквалитензивиране на икономическия растеж* (supercomplete
unqualitensivition of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТЕН КВАНТИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete quantitensivity of the economic growth), хипергенен
квантитензитет на икономическия растеж, хипердостатъчен квантитензитет на икономическия растеж, (*) – квантитензитет на икономическия
растеж q, чието значение е по-голямо от темпа на икономическия растеж y;
абсолютно изразено положително участие q > y на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на
икономическия растеж. Квалитензитетът на икономическия растеж, който
допълва суперцялостния квантитензитет до темпа на растежа y, е деквалитензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж).
Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на адиквантитензитета на икономическия растеж, инквантитензитета на икономическия растеж, утвърдения квантитензитет на икономическия растеж,
преобладаващия квантитензитет на икономическия растеж и цялостният
квантитензитет на икономическия растеж. Частното между суперцялостния
квантитензитет и темпа на растежа е суперцялостната квантитензивност на
икономическия растеж Q > 1.
Разновидности на суперцялостния квантитензитет са суперцялостният
квантитензитет на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
quantitensivity of the product economic growth), суперцялостният квантитензитет на факторовия икономически растеж* (supercomplete quantitensivity
of the factor economic growth), суперцялостният квантитензитет на полезностния икономически растеж* (supercomplete quantitensivity of the utility
economic growth), суперцялостният квантитензитет на стойностния
икономически растеж* (supercomplete quantitensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен квантитензитет на икономическия растеж* (supercomplete
constant quantitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостен променлив квантитензитет
на икономическия растеж* (supercomplete variable quantitensivity of the
economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж)
[в т.ч. суперцялостен времево-променлив квантитензитет на икономическия растеж* (supercomplete temporally-variable quantitensivity of the economic
growth) и суперцялостен невремево-променлив квантитензитет на икономическия растеж* (supercomplete non-temporally-variable quantitensivity of the
economic growth)]. Разновидности на суперцялостения променлив квантитензитет са (а) суперцялостният покачващ се квантитензитет на икономическия растеж* (supercomplete raising quantitensivity of the economic growth),
което е суперцялостно квантитензивиране на икономическия растеж, и (б)
суперцялостният спадащ квантитензитет на икономическия растеж*
(supercomplete subsiding quantitensivity of the economic growth), което е суперцялостно субквантитензивиране на икономическия растеж. В своята общност суперцялостният постоянен и суперцялостният покачващ се квантитензитет образуват понятието за суперцялостен неспадащ квантитензитет на
икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding quantitensivity of the
economic growth) [което е суперцялостно несубквантитензивиране на икономическия растеж* (supercomplete unsubquantitensivition of the economic
growth)], а суперцялостният постоянен и суперцялостният спадащ квантитензитет образуват понятието за суперцялостен непокачващ се квантитензитет на икономическия растеж* (supercomplete unraising quantitensivity of the
economic growth) [което е суперцялостно неквантитензивиране на икономическия растеж* (supercomplete unquantitensivition of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТЕН КОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(supercomplete cotensivity of the economic growth), хипергенен котензитет на
икономическия растеж, хипердостатъчен котензитет на икономическия
растеж, (*) – котензитет на икономическия растеж co, чието значение е поголямо от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие co > y на някакъв допълващ (към това на фитензитета на икономическия растеж) фактор на икономическия растеж в неговия темп y,
чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Фитензитетът
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическия растеж, който допълва суперцялостния котензитет до темпа на растежа y, е дефитензитетът на икономическия растеж. Разновидност
е на тензитета на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Той е съставка на адикотензитета на икономическия растеж, инкотензитета на икономическия растеж, утвърдения котензитет на икономическия
растеж, преобладаващия котензитет на икономическия растеж и цялостния
котензитет на икономическия растеж. Частното между суперцялостния котензитет и темпа на растежа е суперцялостната котензивност на икономическия растеж CO > 1.
Форми на проявление на суперцялостния котензитет (вж. икономическа
форма) са суперцялостният квалитензитет на икономическия растеж, суперцялостният екстратензитет на икономическия растеж, суперцялостният оптензитет на икономическия растеж, суперцялостният екстертензитет на икономическия растеж. Разновидности на суперцялостния котензитет
са още суперцялостният котензитет на продуктовия икономически растеж* (supercomplete cotensivity of the product economic growth), суперцялостният котензитет на факторовия икономически растеж* (supercomplete
cotensivity of the factor economic growth), суперцялостният котензитет на
полезностния икономически растеж* (supercomplete cotensivity of the utility
economic growth), суперцялостният котензитет на стойностния икономически растеж* (supercomplete cotensivity of the value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен котензитет на икономическия растеж* (supercomplete constant
cotensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостен променлив котензитет на икономическия
растеж* (supercomplete variable cotensivity of the economic growth) (който е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостен
времево-променлив котензитет на икономическия растеж* (supercomplete
temporally-variable cotensivity of the economic growth) и суперцялостен невремево-променлив котензитет на икономическия растеж* (supercomplete
non-temporally-variable cotensivity of the economic growth)]. Разновидности на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суперцялостения променлив котензитет са (а) суперцялостният покачващ се
котензитет на икономическия растеж* (supercomplete raising cotensivity of
the economic growth), което е суперцялостно котензивиране на икономическия
растеж, и (б) суперцялостният спадащ котензитет на икономическия
растеж* (supercomplete subsiding cotensivity of the economic growth), което е
суперцялостно субкотензивиране на икономическия растеж. В своята общност суперцялостният постоянен и суперцялостният покачващ се котензитет
образуват понятието за суперцялостен неспадащ котензитет на икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding cotensivity of the economic growth)
[което е суперцялостно несубкотензивиране на икономическия растеж*
(supercomplete unsubcotensivition of the economic growth)], а суперцялостният
постоянен и суперцялостният спадащ котензитет образуват понятието за суперцялостен непокачващ се котензитет на икономическия растеж*
(supercomplete unraising cotensivity of the economic growth) [което е суперцялостно некотензивиране на икономическия растеж* (supercomplete
uncotensivition of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТЕН КРЕАТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete creatensivity of the economic growth) , хипергенен креатензитет на икономическия растеж, хипердостатъчен креатензитет на
икономическия растеж (*) – креатензитет на икономическия растеж d > y,
който е общо понятие за суперцялостен екстензитет на икономическия растеж и суперцялостен екстратензитет на икономическия растеж; креатензитет на икономическия растеж d, чието значение е по-голямо от темпа на
икономическия растеж y. Разновидност е на тензитета на икономическия
растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява
се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на адикреатензитета на икономическия растеж, инкреатензитета на икономическия растеж,
утвърдения креатензитет на икономическия растеж, преобладаващия креатензитет на икономическия растеж и цялостния креатензитет на икономическия растеж. Частното между суперцялостния креатензитет и темпа на растежа е суперцялостната креатензивност на икономическия растеж D > 1.
Разновидности на суперцялостния креатензитет са суперцялостният
креатензитет на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------creatensivity of the product economic growth), суперцялостният креатензитет на факторовия икономически растеж* (supercomplete creatensivity of
the factor economic growth), суперцялостният креатензитет на полезностния икономически растеж* (supercomplete creatensivity of the utility economic
growth), суперцялостният креатензитет на стойностния икономически
растеж* (supercomplete creatensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен
икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен креатензитет на икономическия растеж* (supercomplete
constant creatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за суперцялостния постоянен екстензитет и суперцялостния постоянен екстратензитет
на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостен променлив креатензитет на икономическия растеж*
(supercomplete variable creatensivity of the economic growth) (който е общо понятие за суперцялостния променлив екстензитет и суперцялостния променлив
екстратензитет на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостен времево-променлив креатензитет на икономическия растеж* (supercomplete temporally-variable creatensivity of the economic
growth) и суперцялостен невремево-променлив креатензитет на икономическия растеж* (supercomplete non-temporally-variable creatensivity of the
economic growth)]. Разновидности на суперцялостения променлив креатензитет
са (а) суперцялостният покачващ се креатензитет на икономическия
растеж* (supercomplete raising creatensivity of the economic growth) (общо понятие за суперцялостен покачващ се екстензитет и суперцялостен покачващ се
екстратензитет на растежа), което е суперцялостно креатензивиране на икономическия растеж, и (б) суперцялостният спадащ креатензитет на икономическия растеж* (supercomplete subsiding creatensivity of the economic
growth) (общо понятие за суперцялостен спадащ екстензитет и суперцялостен
спадащ екстратензитет на растежа), което е суперцялостно субкреатензивиране на икономическия растеж. В своята общност суперцялостният постоянен и
суперцялостният покачващ се креатензитет образуват понятието за суперцялостен неспадащ креатензитет на икономическия растеж* (supercomplete
unsubsiding creatensivity of the economic growth) [което е суперцялостно несубкреатензивиране
на
икономическия
растеж*
(supercomplete
unsubcreatensivition of the economic growth)], а суперцялостният постоянен и
суперцялостният спадащ креатензитет образуват понятието за суперцялостен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------непокачващ се креатензитет на икономическия растеж* (supercomplete
unraising creatensivity of the economic growth) [което е суперцялостно некреатензивиране на икономическия растеж* (supercomplete uncreatensivition of
the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТЕН ОПТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(supercomplete optensivity of the economic growth), хипергенен оптензитет на
икономическия растеж, хипердостатъчен оптензитет на икономическия
растеж, (*) – оптензитет на икономическия растеж a, чието значение е поголямо от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие a > y на някакъв неидентифициран фактор на икономическия
растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на неидентифицирания фактор при осъществяването на икономическия растеж. Катензитетът на икономическия растеж, който допълва
суперцялостния оптензитет до темпа на растежа y, е декатензитетът на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж
съобразно с релейната бинарна типология на тензитета на икономическия
растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Той е съставка на адиоптензитета на икономическия растеж, иноптензитета на икономическия растеж, утвърдения
оптензитет на икономическия растеж, преобладаващия оптензитет на икономическия растеж и цялостния оптензитет на икономическия растеж.
Частното между суперцялостния оптензитет и темпа на растежа е суперцялостната оптензивност на икономическия растеж A > 1.
Разновидности на суперцялостния оптензитет са суперцялостният оптензитет на продуктовия икономически растеж* (supercomplete optensivity of the product economic growth), суперцялостният оптензитет на факторовия икономически растеж* (supercomplete optensivity of the factor
economic growth), суперцялостният оптензитет на полезностния икономически растеж* (supercomplete optensivity of the utility economic growth), суперцялостният оптензитет на стойностния икономически растеж*
(supercomplete optensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен оптензитет на икономическия растеж* (supercomplete constant
optensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостен променлив оптензитет на икономическия
растеж* (supercomplete variable optensivity of the economic growth) (който е
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостен
времево-променлив оптензитет на икономическия растеж* (supercomplete
temporally-variable optensivity of the economic growth) и суперцялостен невремево-променлив оптензитет на икономическия растеж* (supercomplete
non-temporally-variable optensivity of the economic growth)]. Разновидности на
суперцялостения променлив оптензитет са (а) суперцялостният покачващ се
оптензитет на икономическия растеж* (supercomplete raising optensivity of
the economic growth), което е суперцялостно оптензивиране на икономическия
растеж, и (б) суперцялостният спадащ оптензитет на икономическия
растеж* (supercomplete subsiding optensivity of the economic growth), което е
суперцялостно субоптензивиране на икономическия растеж. В своята общност суперцялостният постоянен и суперцялостният покачващ се оптензитет
образуват понятието за суперцялостен неспадащ оптензитет на икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding optensivity of the economic growth)
[което е суперцялостно несубоптензивиране на икономическия растеж*
(supercomplete unsuboptensivition of the economic growth)], а суперцялостният
постоянен и суперцялостният спадащ оптензитет образуват понятието за суперцялостен непокачващ се оптензитет на икономическия растеж*
(supercomplete unraising optensivity of the economic growth) [което е суперцялостно неоптензивиране на икономическия растеж* (supercomplete
unoptensivition of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТЕН РЕТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(supercomplete retensivity of the economic growth) , хипергенен ретензитет на
икономическия растеж, хипердостатъчен ретензитет на икономическия
растеж (*) – ретензитет на икономическия растеж j > y, който е общо понятие за суперцялостен катензитет на икономическия растеж и суперцялостен
оптензитет на икономическия растеж; ретензитет на икономическия растеж
j, чието значение е по-голямо от темпа на икономическия растеж y. Разновидност е на тензитета на икономическия растеж съобразно с релейната
бинарна типология на тензитета на икономическия растеж (вж. тензитет
на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на сте49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Той е съставка на адиретензитета на икономическия растеж, инретензитета на икономическия растеж, утвърдения ретензитет на икономическия растеж, преобладаващия ретензитет на икономическия растеж и
цялостния ретензитет на икономическия растеж. Частното между суперцялостния ретензитет и темпа на растежа е суперцялостната ретензивност на
икономическия растеж J > 1.
Разновидности на суперцялостния ретензитет са суперцялостният ретензитет на продуктовия икономически растеж* (supercomplete retensivity
of the product economic growth), суперцялостният ретензитет на факторовия икономически растеж* (supercomplete retensivity of the factor economic
growth), суперцялостният ретензитет на полезностния икономически
растеж* (supercomplete retensivity of the utility economic growth), суперцялостният ретензитет
на стойностния икономически растеж*
(supercomplete retensivity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен ретензитет на икономическия растеж* (supercomplete constant
retensivity of the economic growth) (който е общо понятие за суперцялостния
постоянен катензитет и суперцялостния постоянен оптензитет на растежа и е
понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостен променлив ретензитет на икономическия растеж* (supercomplete variable retensivity of the economic growth) (който е общо понятие за суперцялостния
променлив катензитет и суперцялостния променлив оптензитет на растежа и
понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостен
времево-променлив ретензитет на икономическия растеж* (supercomplete
temporally-variable retensivity of the economic growth) и суперцялостен невремево-променлив ретензитет на икономическия растеж* (supercomplete
non-temporally-variable retensivity of the economic growth)]. Разновидности на
суперцялостения променлив ретензитет са (а) суперцялостният покачващ се
ретензитет на икономическия растеж* (supercomplete raising retensivity of
the economic growth) (общо понятие за суперцялостен покачващ се катензитет
и суперцялостен покачващ се оптензитет на растежа), което е суперцялостно
ретензивиране на икономическия растеж, и (б) суперцялостният спадащ
ретензитет на икономическия растеж* (supercomplete subsiding retensivity
50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------of the economic growth) (общо понятие за суперцялостен спадащ катензитет и
суперцялостен спадащ оптензитет на растежа), което е суперцялостно субретензивиране на икономическия растеж. В своята общност суперцялостният
постоянен и суперцялостният покачващ се ретензитет образуват понятието за
суперцялостен неспадащ ретензитет на икономическия растеж*
(supercomplete unsubsiding retensivity of the economic growth) [което е суперцялостно несубретензивиране на икономическия растеж* (supercomplete
unsubretensivition of the economic growth)], а суперцялостният постоянен и суперцялостният спадащ ретензитет образуват понятието за суперцялостен непокачващ се ретензитет на икономическия растеж* (supercomplete
unraising retensivity of the economic growth) [което е суперцялостно неретензивиране на икономическия растеж* (supercomplete unretensivition of the
economic growth)].

СУПЕРЦЯЛОСТЕН ФИТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ*
(supercomplete fitensivity of the economic growth), хипергенен фитензитет на
икономическия растеж, хипердостатъчен фитензитет на икономическия
растеж, (*) – фитензитет на икономическия растеж fi, чието значение е поголямо от темпа на икономическия растеж y; абсолютно изразено положително участие fi > y на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y, чрез което (в процентни пунктове) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на
икономическия растеж. Котензитетът на икономическия растеж, който допълва суперцялостния фитензитет до темпа на растежа y, е декотензитетът
на икономическия растеж. Разновидност е на тензитета на икономическия
растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензитета на
икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на адифитензитета на икономическия растеж, инфитензитета на икономическия растеж, утвърдения фитензитет на икономическия растеж, преобладаващия
фитензитет на икономическия растеж и цялостният фитензитет на икономическия растеж. Частното между суперцялостния фитензитет и темпа на
растежа е суперцялостната фитензивност на икономическия растеж FI > 1.
Форми на проявление на суперцялостния фитензитет (вж. икономическа
форма) са суперцялостният квантитензитет на икономическия растеж, су51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------перцялостният екстензитет на икономическия растеж, суперцялостният
катензитет на икономическия растеж, суперцялостният интертензитет на
икономическия растеж. Разновидности на суперцялостния фитензитет са още
суперцялостният фитензитет на продуктовия икономически растеж*
(supercomplete fitensivity of the product economic growth), суперцялостният
фитензитет на факторовия икономически растеж* (supercomplete
fitensivity of the factor economic growth), суперцялостният фитензитет на
полезностния икономически растеж* (supercomplete fitensivity of the utility
economic growth), суперцялостният фитензитет на стойностния икономически растеж* (supercomplete fitensivity of the value economic growth) (вж.
продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен фитензитет на икономическия растеж* (supercomplete constant
fitensivity of the economic growth) (който е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостен променлив фитензитет на икономическия
растеж* (supercomplete variable fitensivity of the economic growth) (който е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостен времево-променлив фитензитет на икономическия растеж* (supercomplete
temporally-variable fitensivity of the economic growth) и суперцялостен невремево-променлив фитензитет на икономическия растеж* (supercomplete
non-temporally-variable fitensivity of the economic growth)]. Разновидности на
суперцялостения променлив фитензитет са (а) суперцялостният покачващ се
фитензитет на икономическия растеж* (supercomplete raising fitensivity of
the economic growth), което е суперцялостно фитензивиране на икономическия
растеж, и (б) суперцялостният спадащ фитензитет на икономическия
растеж* (supercomplete subsiding fitensivity of the economic growth), което е
суперцялостно субфитензивиране на икономическия растеж. В своята общност суперцялостният постоянен и суперцялостният покачващ се фитензитет
образуват понятието за суперцялостен неспадащ фитензитет на икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding fitensivity of the economic growth)
[което е суперцялостно несубфитензивиране на икономическия растеж*
(supercomplete unsubfitensivition of the economic growth)], а суперцялостният
постоянен и суперцялостният спадащ фитензитет образуват понятието за суперцялостен непокачващ се фитензитет на икономическия растеж*
(supercomplete unraising fitensivity of the economic growth) [което е суперця-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лостно нефитензивиране на икономическия растеж* (supercomplete
unfitensivition of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТЕН ХОМЕОТЕНЗИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete homeotensivity of the economic growth) , хипергенен хомеотензитет на икономическия растеж, хипердостатъчен хомеотензитет
на икономическия растеж (*) – хомеотензитет на икономическия растеж o
> y, който е общо понятие за суперцялостен квантитензитет на икономическия растеж и суперцялостен квалитензитет на икономическия растеж; хомеотензитет на икономическия растеж o, чието значение е по-голямо от темпа
на икономическия растеж y. Разновидност е на тензитета на икономическия
растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензитета на
икономическия растеж (вж. тензитет на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Той е съставка на адихомеотензитета на икономическия растеж, инхомеотензитета на икономическия
растеж, утвърдения хомеотензитет на икономическия растеж, преобладаващия хомеотензитет на икономическия растеж и цялостния хомеотензитет на икономическия растеж. Частното между суперцялостния хомеотензитет и темпа на растежа е суперцялостната хомеотензивност на икономическия растеж O > 1.
Разновидности на суперцялостния хомеотензитет са суперцялостният
хомеотензитет на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
homeotensivity of the product economic growth), суперцялостният хомеотензитет на факторовия икономически растеж* (supercomplete homeotensivity
of the factor economic growth), суперцялостният хомеотензитет на полезностния икономически растеж* (supercomplete homeotensivity of the utility
economic growth), суперцялостният хомеотензитет на стойностния икономически растеж* (supercomplete homeotensivity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостен
постоянен хомеотензитет на икономическия растеж* (supercomplete
constant homeotensivity of the economic growth) (който е общо понятие за суперцялостния постоянен квантитензитет и суперцялостния постоянен квали53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензитет на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и
суперцялостен променлив хомеотензитет на икономическия растеж*
(supercomplete variable homeotensivity of the economic growth) (който е общо
понятие за суперцялостния променлив квантитензитет и суперцялостния променлив квалитензитет на растежа и понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. суперцялостен времево-променлив хомеотензитет на икономическия растеж* (supercomplete temporally-variable homeotensivity of the
economic growth) и суперцялостен невремево-променлив хомеотензитет на
икономическия
растеж*
(supercomplete
non-temporally-variable
homeotensivity of the economic growth)]. Разновидности на суперцялостения
променлив хомеотензитет са (а) суперцялостният покачващ се хомеотензитет на икономическия растеж* (supercomplete raising homeotensivity of
the economic growth) (общо понятие за суперцялостен покачващ се квантитензитет и суперцялостен покачващ се квалитензитет на растежа), което е суперцялостно хомеотензивиране на икономическия растеж, и (б) суперцялостният спадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (supercomplete
subsiding homeotensivity of the economic growth) (общо понятие за суперцялостен спадащ квантитензитет и суперцялостен спадащ квалитензитет на растежа), което е суперцялостно субхомеотензивиране на икономическия растеж.
В своята общност суперцялостният постоянен и суперцялостният покачващ се
хомеотензитет образуват понятието за суперцялостен неспадащ хомеотензитет на икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding homeotensivity
of the economic growth) [което е суперцялостно несубхомеотензивиране на
икономическия растеж* (supercomplete unsubhomeotensivition of the economic
growth)], а суперцялостният постоянен и суперцялостният спадащ хомеотензитет образуват понятието за суперцялостен непокачващ се хомеотензитет
на икономическия растеж* (supercomplete unraising homeotensivity of the
economic growth) [което е суперцялостно нехомеотензивиране на икономическия растеж* (supercomplete unhomeotensivition of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТНА БИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete bitensity of the economic growth) , хипергенна битензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна битензивност на икономическия растеж (*) – битензивност на икономическия растеж BI > 1, която
е общо понятие за суперцялостна фитензивност на икономическия растеж и
суперцялостна котензивност на икономическия растеж; битензивност на
икономическия растеж BI, чието значение е по-голямо от единица. Разно54
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка е на адибитензивността на икономическия
растеж, инбитензивността на икономическия растеж, утвърдената битензивност на икономическия растеж, преобладаващата битензивност на икономическия растеж и цялостната битензивност на икономическия растеж.
Тя е частното между суперцялостния битензитет на икономическия растеж
bi > y и темпа на икономическия растеж y.
Форми на проявление на суперцялостната битензивност (вж. икономическа форма) са суперцялостната хомеотензивност на икономическия растеж,
суперцялостната креатензивност на икономическия растеж, суперцялостната катензивност на икономическия растеж, суперцялостната ретертензивност на икономическия растеж. Разновидности на суперцялостната битензивност са още суперцялостната битензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete bitensity of the product economic growth), суперцялостната битензивност на факторовия икономически растеж*
(supercomplete bitensity of the factor economic growth), суперцялостната битензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete
bitensity of the utility economic growth), суперцялостната битензивност на
стойностния икономически растеж* (supercomplete bitensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна битензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant bitensity of the economic growth) (която е общо понятие за суперцялостната постоянна фитензивност и суперцялостната постоянна котензивност на
растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостна променлива битензивност на икономическия растеж* (supercomplete
variable bitensity of the economic growth) (която е общо понятие за суперцялостната променлива фитензивност и суперцялостната променлива котензивност
на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива битензивност на икономическия растеж*
(supercomplete temporally-variable bitensity of the economic growth) и суперця55
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лостна невремево-променлива битензивност на икономическия растеж*
(supercomplete non-temporally-variable bitensity of the economic growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива битензивност са (а) суперцялостната покачваща се битензивност на икономическия растеж*
(supercomplete raising bitensity of the economic growth) (общо понятие за суперцялостна покачваща се фитензивност и суперцялостна покачваща се котензивност на растежа), което е суперцялостна битензификация на икономическия
растеж, и (б) суперцялостната спадаща битензивност на икономическия
растеж* (supercomplete subsiding bitensity of the economic growth) (общо понятие за суперцялостна спадаща фитензивност и суперцялостна спадаща котензивност на растежа), което е суперцялостна суббитензификация на икономическия растеж. В своята общност суперцялостната постоянна и суперцялостната покачваща се битензивност образуват понятието за суперцялостна неспадаща битензивност на икономическия растеж* (supercomplete
unsubsiding bitensity of the economic growth) [което е суперцялостна несуббитензификация на икономическия растеж* (supercomplete unsubbitensification of the economic growth)], а суперцялостната постоянна и суперцялостната
спадаща битензивност образуват понятието за суперцялостна непокачваща
се битензивност на икономическия растеж* (supercomplete unraising
bitensity of the economic growth) [което е суперцялостна небитензификация
на икономическия растеж* (supercomplete unbitensification of the economic
growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТНА БИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete bitensification of the economic growth) (*) – общо понятие за суперцялостна фитензификация на икономическия растеж и суперцялостна котензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната битензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото
увеличаване на суперцялостния битензитет на икономическия растеж в
сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на частичния суперцялостния битензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна битензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete bitensisufication of the
economic growth) [което е същото като суперцялостно битензифициране на
икономическия растеж* (supercomplete bitensifing of the economic growth)], а
56
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------при случай (б) се извършва суперцялостна битензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete bitensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА БИТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete bitertensity of the economic growth) , хипергенна битертензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна битертензивност на икономическия растеж (*) – битертензивност на икономическия
растеж K > 1, която е общо понятие за суперцялостна интертензивност на
икономическия растеж и суперцялостна екстертензивност на икономическия
растеж; битертензивност на икономическия растеж K, чието значение е поголямо от единица. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на адибитертензивността на икономическия растеж, инбитертензивността на икономическия растеж, утвърдената битертензивност на икономическия растеж, преобладаващата битертензивност на икономическия растеж и цялостната
битертензивност на икономическия растеж. Тя е частното между суперцялостния битертензитет на икономическия растеж k > y и темпа на икономическия растеж y.
Разновидности на суперцялостната битертензивност са суперцялостната
битертензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
bitertensity of the product economic growth), суперцялостната битертензивност на факторовия икономически растеж* (supercomplete bitertensity of
the factor economic growth), суперцялостната битертензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete bitertensity of the utility
economic growth), суперцялостната битертензивност на стойностния
икономически растеж* (supercomplete bitertensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна битертензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant bitertensity of the economic growth) (която е общо понятие за суперця57
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лостната постоянна интертензивност и суперцялостната постоянна екстертензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостна променлива битертензивност на икономическия растеж*
(supercomplete variable bitertensity of the economic growth) (която е общо понятие за суперцялостната променлива интертензивност и суперцялостната променлива екстертензивност на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива битертензивност
на икономическия растеж* (supercomplete temporally-variable bitertensity of
the economic growth) и суперцялостна невремево-променлива битертензивност на икономическия растеж* (supercomplete non-temporally-variable
bitertensity of the economic growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива битертензивност са (а) суперцялостната покачваща се битертензивност на икономическия растеж* (supercomplete raising bitertensity of the
economic growth) (общо понятие за суперцялостна покачваща се интертензивност и суперцялостна покачваща се екстертензивност на растежа), което е суперцялостна битертензификация на икономическия растеж, и (б) суперцялостната спадаща битертензивност на икономическия растеж*
(supercomplete subsiding bitertensity of the economic growth) (общо понятие за
суперцялостна спадаща интертензивност и суперцялостна спадаща екстертензивност на растежа), което е суперцялостна суббитертензификация на икономическия растеж. В своята общност суперцялостната постоянна и суперцялостната покачваща се битертензивност образуват понятието за суперцялостна неспадаща битертензивност на икономическия растеж* (supercomplete
unsubsiding bitertensity of the economic growth) [което е суперцялостна несуббитертензификация
на
икономическия
растеж*
(supercomplete
unsubbitertensification of the economic growth)], а суперцялостната постоянна и
суперцялостната спадаща битертензивност образуват понятието за суперцялостна непокачваща се битертензивност на икономическия растеж*
(supercomplete unraising bitertensity of the economic growth) [което е суперцялостна небитертензификация на икономическия растеж* (supercomplete
unbitertensification of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТНА БИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete bitertensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за суперцялостна интертензификация на икономическия растеж и
суперцялостна екстертензификация на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на су58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------перцялостната битертензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на суперцялостния битертензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на частичния суперцялостния битертензитет в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна
битертензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete bitertensisufication of the economic growth) [което е същото като суперцялостно
битертензифициране на икономическия растеж* (supercomplete
bitertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва суперцялостна битертензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete
bitertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА ЕКСТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete extensity of the economic growth), хипергенна екстензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна екстензивност на
икономическия растеж, (*) – екстензивност на икономическия растеж E,
чието значение е по-голямо от единица; относително изразено положително
участие E > 1 на някакъв екстензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се
измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстратензивността на икономическия растеж, която допълва суперцялостната екстензивност до единица, е деекстратензивността
на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността
на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на адиекстензивността на икономическия растеж, инекстензивността на икономическия
растеж, утвърдената екстензивност на икономическия растеж, преобладаващата екстензивност на икономическия растеж и цялостната екстензивност на икономическия растеж. Тя е частното между суперцялостния екстензитет на икономическия растеж e > y и темпа на растежа.
Разновидности на суперцялостната екстензивност са суперцялостната
екстензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------extensity of the product economic growth), суперцялостната екстензивност на
факторовия икономически растеж* (supercomplete extensity of the factor
economic growth), суперцялостната екстензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete extensity of the utility economic growth),
суперцялостната екстензивност на стойностния икономически растеж*
(supercomplete extensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна екстензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant extensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и суперцялостна променлива екстензивност на
икономическия растеж* (supercomplete variable extensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива екстензивност на икономическия растеж* (supercomplete temporally-variable extensity of the economic growth) и суперцялостна невремево-променлива екстензивност на икономическия
растеж* (supercomplete non-temporally-variable extensity of the economic
growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива екстензивност са (а)
суперцялостната покачваща се екстензивност на икономическия растеж* (supercomplete raising extensity of the economic growth), което е суперцялостна екстензификация на икономическия растеж, и (б) суперцялостната
спадаща екстензивност на икономическия растеж* (supercomplete
subsiding extensity of the economic growth), което е суперцялостна субекстензификация на икономическия растеж. В своята общност суперцялостната постоянна и суперцялостната покачваща се екстензивност образуват понятието за
суперцялостна неспадаща екстензивност на икономическия растеж*
(supercomplete unsubsiding extensity of the economic growth) [което е суперцялостна несубекстензификация на икономическия растеж* (supercomplete
unsubextensification of the economic growth)], а суперцялостната постоянна и
суперцялостната спадаща екстензивност образуват понятието за суперцялостна непокачващ се екстензивност на икономическия растеж*
(supercomplete unraising extensity of the economic growth) [което е суперцялостна неекстензификация на икономическия растеж* (supercomplete
unextensification of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРЦЯЛОСТНА ЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete extensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на суперцялостната екстензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бързото увеличаване на суперцялостния екстензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на суперцялостния екстензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна екстензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete extensisufication of the
economic growth) [което е същото като суперцялостно екстензифициране на
икономическия растеж* (supercomplete extensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва суперцялостна екстензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete extensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete extertensity of the economic growth), хипергенна екстертензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна екстертензивност на икономическия растеж, (*) – екстертензивност на икономическия растеж N, чието значение е по-голямо от единица; относително изразено
положително участие N > 1 на някакъв външен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж. Интертензивността на икономическия растеж,
която допълва суперцялостната екстертензивност до единица, е деинтертензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на
икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на
тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка на
адиекстертензивността на икономическия растеж, инекстертензивността
на икономическия растеж, утвърдената екстертензивност на икономическия растеж, преобладаващата екстертензивност на икономическия растеж
и цялостната екстертензивност на икономическия растеж. Тя е частното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между суперцялостния екстертензитет на икономическия растеж n > y и
темпа на растежа.
Разновидности на суперцялостната екстертензивност са суперцялостната екстертензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete extertensity of the product economic growth), суперцялостната екстертензивност на факторовия икономически растеж* (supercomplete
extertensity of the factor economic growth), суперцялостната екстертензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete extertensity of
the utility economic growth), суперцялостната екстертензивност на
стойностния икономически растеж* (supercomplete extertensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна екстертензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant extertensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и суперцялостна променлива екстертензивност на
икономическия растеж* (supercomplete variable extertensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива екстертензивност на икономическия
растеж* (supercomplete temporally-variable extertensity of the economic growth)
и суперцялостна невремево-променлива екстертензивност на икономическия растеж* (supercomplete non-temporally-variable extertensity of the economic
growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива екстертензивност са
(а) суперцялостната покачващ се екстертензивност на икономическия
растеж* (supercomplete raising extertensity of the economic growth), което е суперцялостна екстертензификация на икономическия растеж, и (б) суперцялостната спадаща екстертензивност на икономическия растеж*
(supercomplete subsiding extertensity of the economic growth), което е суперцялостна субекстертензификация на икономическия растеж. В своята общност
суперцялостната постоянна и суперцялостната покачваща се екстертензивност
образуват понятието за суперцялостна неспадаща екстертензивност на
икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding extertensity of the
economic growth) [което е суперцялостна несубекстертензификация на икономическия растеж* (supercomplete unsubextertensification of the economic
growth)], а суперцялостната постоянна и суперцялостната спадаща екстертензивност образуват понятието за суперцялостна непокачваща се екстертен62
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зивност на икономическия растеж* (supercomplete unraising extertensity of
the economic growth) [което е суперцялостна неекстертензификация на
икономическия растеж* (supercomplete unextertensification of the economic
growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТНА ЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete extertensification of the economic growth) (*) –
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на суперцялостната екстертензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а) по-бързото увеличаване на суперцялостния екстертензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на суперцялостния екстертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна екстертензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete extertensisufication of the economic growth) [което е същото като
суперцялостно екстертензифициране на икономическия растеж*
(supercomplete extertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва суперцялостна екстертензидефикация на икономическия растеж*
(supercomplete extertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete extratensity of the economic growth), хипергенна екстратензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна екстратензивност на икономическия растеж, (*) – екстратензивност на икономическия растеж H, чието значение е по-голямо от единица; относително изразено
положително участие H > 1 на някакъв екстратензивен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез
което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Екстензивността на икономическия
растеж, която допълва суперцялостната екстратензивност до единица, е деекстензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността
на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на
тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
63
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка на
адиекстратензивността на икономическия растеж, интензивността на икономическия растеж (съкратено от инекстратензивност на икономическия
растеж), утвърдената екстратензивност на икономическия растеж, преобладаващата екстратензивност на икономическия растеж и цялостната екстратензивност на икономическия растеж. Тя е частното между суперцялостния екстратензитет на икономическия растеж h > y и темпа на растежа.
Разновидности на суперцялостната екстратензивност са суперцялостната екстратензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete extratensity of the product economic growth), суперцялостната екстратензивност на факторовия икономически растеж* (supercomplete
extratensity of the factor economic growth), суперцялостната екстратензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete extratensity of
the utility economic growth), суперцялостната екстратензивност на
стойностния икономически растеж* (supercomplete extratensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна екстратензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant extratensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и суперцялостна променлива екстратензивност на
икономическия растеж* (supercomplete variable extratensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива екстратензивност на икономическия
растеж* (supercomplete temporally-variable extratensity of the economic growth)
и суперцялостна невремево-променлива екстратензивност на икономическия растеж* (supercomplete non-temporally-variable extratensity of the
economic growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива екстратензивност са (а) суперцялостната покачващ се екстратензивност на икономическия растеж* (supercomplete raising extratensity of the economic growth),
което е суперцялостна екстратензификация на икономическия растеж, и (б)
суперцялостната спадаща екстратензивност на икономическия растеж*
(supercomplete subsiding extratensity of the economic growth), което е суперцялостна субекстратензификация на икономическия растеж. В своята общност
суперцялостната постоянна и суперцялостната покачваща се екстратензивност
образуват понятието за суперцялостна неспадаща екстратензивност на
64
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding extratensity of the
economic growth) [което е суперцялостна несубекстратензификация на
икономическия растеж* (supercomplete unsubextratensification of the economic
growth)], а суперцялостната постоянна и суперцялостната спадаща екстратензивност образуват понятието за суперцялостна непокачваща се екстратензивност на икономическия растеж* (supercomplete unraising extratensity of
the economic growth) [което е суперцялостна неекстратензификация на
икономическия растеж* (supercomplete unextratensification of the economic
growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТНА ЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete extratensification of the economic growth) (*) –
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на суперцялостната екстратензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а) по-бързото увеличаване на суперцялостния екстратензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на суперцялостния екстратензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна екстратензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete extratensisufication of the economic growth) [което е същото като
суперцялостно екстратензифициране на икономическия растеж*
(supercomplete extratensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва суперцялостна екстратензидефикация на икономическия растеж*
(supercomplete extratensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА КАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete catensity of the economic growth), хипергенна катензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна катензивност на икономическия растеж, (*) – катензивност на икономическия растеж I, чието значение е по-голямо от единица; относително изразено положително участие I >
1 на някакъв идентифициран фактор на икономическия растеж в неговия
темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Оптензивността на икономическия растеж, която допълва суперцялостната катензивност до единица, е деоптензивността на икономичес65
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се
изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на адикатензивността на икономическия растеж, инкатензивността на икономическия растеж, утвърдената катензивност на икономическия растеж, преобладаващата катензивност на икономическия растеж и цялостната катензивност на икономическия растеж. Тя е частното между суперцялостния катензитет на икономическия растеж i > y и темпа на растежа.
Разновидности на суперцялостната катензивност са суперцялостната
катензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete catensity of the product economic growth), суперцялостната катензивност на
факторовия икономически растеж* (supercomplete catensity of the factor
economic growth), суперцялостната катензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete catensity of the utility economic growth), суперцялостната катензивност на стойностния икономически растеж*
(supercomplete catensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна катензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant catensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и суперцялостна променлива катензивност на икономическия растеж* (supercomplete variable catensity of the economic growth)
(която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива катензивност на икономическия растеж*
(supercomplete temporally-variable catensity of the economic growth) и суперцялостна невремево-променлива катензивност на икономическия растеж*
(supercomplete non-temporally-variable catensity of the economic growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива катензивност са (а) суперцялостната покачваща се катензивност на икономическия растеж* (supercomplete raising catensity of the economic growth), което е суперцялостна катензификация на икономическия растеж, и (б) суперцялостната спадаща
катензивност на икономическия растеж* (supercomplete subsiding catensity
of the economic growth), което е суперцялостна субкатензификация на иконо66
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж. В своята общност суперцялостната постоянна и суперцялостната покачваща се катензивност образуват понятието за суперцялостна
неспадаща катензивност на икономическия растеж* (supercomplete
unsubsiding catensity of the economic growth) [което е суперцялостна несубкатензификация на икономическия растеж* (supercomplete unsubcatensification of the economic growth)], а суперцялостната постоянна и
суперцялостната спадаща катензивност образуват понятието за суперцялостна непокачващ се катензивност на икономическия растеж* (supercomplete
unraising catensity of the economic growth) [което е суперцялостна некатензификация на икономическия растеж* (supercomplete uncatensification of the
economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТНА ИНТЕРТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete intertensity of the economic growth), хипергенна интертензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна интертензивност на икономическия растеж, (*) – интертензивност на икономическия
растеж M, чието значение е по-голямо от единица; относително изразено положително участие M > 1 на някакъв вътрешен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж. Екстертензивността на икономическия растеж,
която допълва суперцялостната интертензивност до единица, е деекстертензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на
икономическия растеж съобразно с битерналната бинарна типология на
тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на
адиинтертензивността на икономическия растеж, реинтертензивността на
икономическия растеж, утвърдената интертензивност на икономическия
растеж, преобладаващата интертензивност на икономическия растеж и
цялостната интертензивност на икономическия растеж. Тя е частното между суперцялостния интертензитет на икономическия растеж m > y и темпа
на растежа.
Разновидности на суперцялостната интертензивност са суперцялостната
интертензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
intertensity of the product economic growth), суперцялостната интертензив67
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност на факторовия икономически растеж* (supercomplete intertensity of
the factor economic growth), суперцялостната интертензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete intertensity of the utility
economic growth), суперцялостната интертензивност на стойностния
икономически растеж* (supercomplete intertensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна интертензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant intertensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и суперцялостна променлива интертензивност на
икономическия растеж* (supercomplete variable intertensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива интертензивност на икономическия
растеж* (supercomplete temporally-variable intertensity of the economic growth)
и суперцялостна невремево-променлива интертензивност на икономическия растеж* (supercomplete non-temporally-variable intertensity of the economic
growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива интертензивност са
(а) суперцялостната покачваща се интертензивност на икономическия
растеж* (supercomplete raising intertensity of the economic growth), което е суперцялостна интертензификация на икономическия растеж, и (б) суперцялостната спадаща интертензивност на икономическия растеж*
(supercomplete subsiding intertensity of the economic growth), което е суперцялостна субинтертензификация на икономическия растеж. В своята общност
суперцялостната постоянна и суперцялостната покачваща се интертензивност
образуват понятието за суперцялостна неспадаща интертензивност на
икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding intertensity of the
economic growth) [което е суперцялостна несубинтертензификация на икономическия растеж* (supercomplete unsubintertensification of the economic
growth)], а суперцялостната постоянна и суперцялостната спадаща интертензивност образуват понятието за суперцялостна непокачващ се интертензивност на икономическия растеж* (supercomplete unraising intertensity of
the economic growth) [което е суперцялостна неинтертензификация на икономическия растеж* (supercomplete unintertensification of the economic
growth)].

68

68

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРЦЯЛОСТНА ИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete intertensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната интертензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на суперцялостния интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от
по-бавното намаляване на суперцялостния интертензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна
интертензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete intertensisufication of the economic growth) [което е същото като суперцялостно
интертензифициране на икономическия растеж* (supercomplete
intertensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва суперцялостна интертензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete
intertensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА КАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete catensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на суперцялостната катензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бързото увеличаване на суперцялостния катензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на суперцялостния катензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна катензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete catensisufication of the
economic growth) [което е същото като суперцялостно катензифициране на
икономическия растеж* (supercomplete catensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва суперцялостна катензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete catensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА КВАЛИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete qualitensity of the economic growth), хипергенна
квалитензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна квалитензивност на икономическия растеж, (*) – квалитензивност на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растеж R, чието значение е по-голямо от единица; относително изразено положително участие R > 1 на някакъв качествен фактор на икономическия
растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в
проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването
на икономическия растеж. Квантитензивността на икономическия растеж,
която допълва суперцялостната квалитензивност до единица, е деквантитензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на
икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на
тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка на
адиквалитензивността на икономическия растеж, инквалитензивността на
икономическия растеж, утвърдената квалитензивност на икономическия
растеж, преобладаващата квалитензивност на икономическия растеж и цялостната квалитензивност на икономическия растеж. Тя е частното между
суперцялостния квалитензитет на икономическия растеж r > y и темпа на
растежа.
Разновидности на суперцялостната квалитензивност са суперцялостната
квалитензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
qualitensity of the product economic growth), суперцялостната квалитензивност на факторовия икономически растеж* (supercomplete qualitensity of
the factor economic growth), суперцялостната квалитензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete qualitensity of the utility
economic growth), суперцялостната квалитензивност на стойностния
икономически растеж* (supercomplete qualitensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна квалитензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant qualitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и суперцялостна променлива квалитензивност на
икономическия растеж* (supercomplete variable qualitensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива квалитензивност на икономическия
растеж* (supercomplete temporally-variable qualitensity of the economic growth)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и суперцялостна невремево-променлива квалитензивност на икономическия растеж* (supercomplete non-temporally-variable qualitensity of the economic
growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива квалитензивност са
(а) суперцялостната покачващ се квалитензивност на икономическия
растеж* (supercomplete raising qualitensity of the economic growth), което е суперцялостна квалитензификация на икономическия растеж, и (б) суперцялостната спадаща квалитензивност на икономическия растеж*
(supercomplete subsiding qualitensity of the economic growth), което е суперцялостна субквалитензификация на икономическия растеж. В своята общност
суперцялостната постоянна и суперцялостната покачваща се квалитензивност
образуват понятието за суперцялостна неспадаща квалитензивност на икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding qualitensity of the economic
growth) [което е суперцялостна несубквалитензификация на икономическия
растеж* (supercomplete unsubqualitensification of the economic growth)], а суперцялостната постоянна и суперцялостната спадаща квалитензивност образуват понятието за суперцялостна непокачваща се квалитензивност на икономическия растеж* (supercomplete unraising qualitensity of the economic
growth) [което е суперцялостна неквалитензификация на икономическия
растеж* (supercomplete unqualitensification of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТНА КВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete qualitensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната квалитензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от
(а) по-бързото увеличаване на суперцялостния квалитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на суперцялостния квалитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна квалитензисуфикация
на
икономическия
растеж*
(supercomplete
qualitensisufication of the economic growth) [което е същото като суперцялостно квалитензифициране на икономическия растеж* (supercomplete
qualitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва суперцялостна квалитензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete
qualitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия
растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРЦЯЛОСТНА КВАНТИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete quantitensity of the economic growth), хипергенна
квантитензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна квантитензивност на икономическия растеж, (*) – квантитензивност на икономическия растеж Q, чието значение е по-голямо от единица; относително изразено положително участие Q > 1 на някакъв количествен фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез
което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Квалитензивността на икономическия
растеж, която допълва суперцялостната квантитензивност до единица, е деквалитензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна
типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на
икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста.
Съставка е на адиквантитензивността на икономическия растеж, инквантитензивността на икономическия растеж, утвърдената квантитензивност на икономическия растеж, преобладаващата квантитензивност на
икономическия растеж и цялостната квантитензивност на икономическия
растеж. Тя е частното между суперцялостния квантитензитет на икономическия растеж q > y и темпа на растежа.
Разновидности на суперцялостната квантитензивност са суперцялостната квантитензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete quantitensity of the product economic growth), суперцялостната квантитензивност на факторовия икономически растеж* (supercomplete
quantitensity of the factor economic growth), суперцялостната квантитензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete quantitensity of
the utility economic growth), суперцялостната квантитензивност на
стойностния икономически растеж* (supercomplete quantitensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна квантитензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant quantitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и суперцялостна променлива квантитензивност на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия растеж* (supercomplete variable quantitensity of the economic
growth) (която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива квантитензивност на икономическия
растеж* (supercomplete temporally-variable quantitensity of the economic
growth) и суперцялостна невремево-променлива квантитензивност на икономическия растеж* (supercomplete non-temporally-variable quantitensity of the
economic growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива квантитензивност са (а) суперцялостната покачваща се квантитензивност на икономическия растеж* (supercomplete raising quantitensity of the economic
growth), което е суперцялостна квантитензификация на икономическия растеж, и (б) суперцялостната спадаща квантитензивност на икономическия растеж* (supercomplete subsiding quantitensity of the economic growth), което е суперцялостна субквантитензификация на икономическия растеж. В
своята общност суперцялостната постоянна и суперцялостната покачваща се
квантитензивност образуват понятието за суперцялостна неспадаща квантитензивност на икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding
quantitensity of the economic growth) [което е суперцялостна несубквантитензификация на икономическия растеж* (supercomplete unsubquantitensification of the economic growth)], а суперцялостната постоянна и
суперцялостната спадаща квантитензивност образуват понятието за суперцялостна непокачващ се квантитензивност на икономическия растеж*
(supercomplete unraising quantitensity of the economic growth) [което е суперцялостна неквантитензификация на икономическия растеж* (supercomplete
unquantitensification of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТНА КВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete quantitensification of the economic growth) (*) –
покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на суперцялостната квантитензивност на икономическия растеж,
която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на суперцялостния квантитензитет на
икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа,
респ. (б) от по-бавното намаляване на суперцялостния квантитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна
квантитензисуфикация
на
икономическия
растеж*
(supercomplete quantitensisufication of the economic growth) [което е същото като суперцялостно квантитензифициране на икономическия растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(supercomplete quantitensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва суперцялостна квантитензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete quantitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.

СУПЕРЦЯЛОСТНА КОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete cotensity of the economic growth), хипергенна котензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна котензивност на икономическия растеж, (*) – котензивност на икономическия растеж CO, чието
значение е по-голямо от единица; относително изразено положително участие
CO > 1 на някакъв допълващ (към това на фитензивността на икономическия
растеж) фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на
икономическия растеж), чрез което (в проценти) се измерва позитивната роля
на допълващия фактор при осъществяването на икономическия растеж. Фитензивността на икономическия растеж, която допълва суперцялостната котензивност до единица, е дефитензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж
(вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с
помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в
частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа функция в
темпове на прираста. Съставка на адикотензивността на икономическия
растеж, инкотензивността на икономическия растеж, утвърдената котензивност на икономическия растеж, преобладаващата котензивност на икономическия растеж и цялостната котензивност на икономическия растеж.
Тя е частното между суперцялостния котензитет на икономическия растеж
co > y и темпа на растежа.
Форми на проявление на суперцялостната котензивност (вж. икономическа форма) са суперцялостната квалитензивност на икономическия растеж,
суперцялостната екстратензивност на икономическия растеж, суперцялостната оптензивност на икономическия растеж, суперцялостната екстертензивност на икономическия растеж. Разновидности на суперцялостната
котензивност са още суперцялостната котензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete cotensity of the product economic growth),
суперцялостната котензивност на факторовия икономически растеж*
(supercomplete cotensity of the factor economic growth), суперцялостната котензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cotensity of the utility economic growth), суперцялостната котензивност на
стойностния икономически растеж* (supercomplete cotensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна котензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant cotensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и суперцялостна променлива котензивност на икономическия растеж* (supercomplete variable cotensity of the economic growth)
(която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива котензивност на икономическия растеж*
(supercomplete temporally-variable cotensity of the economic growth) и суперцялостна невремево-променлива котензивност на икономическия растеж*
(supercomplete non-temporally-variable cotensity of the economic growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива котензивност са (а) суперцялостната покачващ се котензивност на икономическия растеж* (supercomplete
raising cotensity of the economic growth), което е суперцялостна котензификация на икономическия растеж, и (б) суперцялостната спадаща котензивност на икономическия растеж* (supercomplete subsiding cotensity of the
economic growth), което е суперцялостна субкотензификация на икономическия растеж. В своята общност суперцялостната постоянна и суперцялостната
покачваща се котензивност образуват понятието за суперцялостна неспадаща
котензивност на икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding
cotensity of the economic growth) [което е суперцялостна несубкотензификация на икономическия растеж* (supercomplete unsubcotensification of the
economic growth)], а суперцялостната постоянна и суперцялостната спадаща
котензивност образуват понятието за суперцялостна непокачваща се котензивност на икономическия растеж* (supercomplete unraising cotensity of the
economic growth) [което е суперцялостна некотензификация на икономическия растеж* (supercomplete uncotensification of the economic growth)].

СУПЕРЦЯЛОСТНА КОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete cotensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на суперцялостната котензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а)
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------по-бързото увеличаване на суперцялостния котензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на суперцялостния котензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна котензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete cotensisufication of the
economic growth) [което е същото като суперцялостно котензифициране на
икономическия растеж* (supercomplete cotensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва суперцялостна котензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete cotensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА КРЕАТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete creatensity of the economic growth) , хипергенна
креатензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна креатензивност на икономическия растеж (*) – креатензивност на икономическия растеж D > 1, която е общо понятие за суперцялостна екстензивност на икономическия растеж и суперцялостна екстратензивност на икономическия растеж; креатензивност на икономическия растеж D, чието значение е по-голямо
от единица. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с креативната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка е на адикреатензивността на икономическия растеж, инкреатензивността на икономическия растеж, утвърдената креатензивност на икономическия растеж, преобладаващата креатензивност на икономическия растеж и цялостната креатензивност на икономическия растеж. Тя е частното между суперцялостния креатензитет на
икономическия растеж d > y и темпа на икономическия растеж y.
Разновидности на суперцялостната креатензивност са суперцялостната
креатензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
creatensity of the product economic growth), суперцялостната креатензивност
на факторовия икономически растеж* (supercomplete creatensity of the factor
economic growth), суперцялостната креатензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete creatensity of the utility economic growth),
суперцялостната креатензивност на стойностния икономически растеж* (supercomplete creatensity of the value economic growth) (вж. продуктов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна креатензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant creatensity of the economic growth) (която е общо понятие за суперцялостната постоянна екстензивност и суперцялостната постоянна екстратензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостна променлива креатензивност на икономическия растеж*
(supercomplete variable creatensity of the economic growth) (която е общо понятие за суперцялостната променлива екстензивност и суперцялостната променлива екстратензивност на растежа и понятие на нестационарния икономически
растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива креатензивност на
икономическия растеж* (supercomplete temporally-variable creatensity of the
economic growth) и суперцялостна невремево-променлива креатензивност
на икономическия растеж* (supercomplete non-temporally-variable creatensity
of the economic growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива креатензивност са (а) суперцялостната покачваща се креатензивност на икономическия растеж* (supercomplete raising creatensity of the economic growth)
(общо понятие за суперцялостна покачваща се екстензивност и суперцялостна
покачваща се екстратензивност на растежа), което е суперцялостна креатензификация на икономическия растеж, и (б) суперцялостната спадаща креатензивност на икономическия растеж* (supercomplete subsiding creatensity
of the economic growth) (общо понятие за суперцялостна спадаща екстензивност и суперцялостна спадаща екстратензивност на растежа), което е суперцялостна субкреатензификация на икономическия растеж. В своята общност
суперцялостната постоянна и суперцялостната покачваща се креатензивност
образуват понятието за суперцялостна неспадаща креатензивност на икономическия растеж* (supercomplete unsubsiding creatensity of the economic
growth) [което е суперцялостна несубкреатензификация на икономическия
растеж* (supercomplete unsubcreatensification of the economic growth)], а суперцялостната постоянна и суперцялостната спадаща креатензивност образуват понятието за суперцялостна непокачваща се креатензивност на икономическия растеж* (supercomplete unraising creatensity of the economic growth)
[което е суперцялостна некреатензификация на икономическия растеж*
(supercomplete uncreatensification of the economic growth)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРЦЯЛОСТНА КРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete creatensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за суперцялостна екстензификация на икономическия растеж и суперцялостна екстратензификация на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната креатензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на суперцялостния креатензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на частичния суперцялостния креатензитет в сравнение с
намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна
креатензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete creatensisufication of the economic growth) [което е същото като суперцялостно
креатензифициране на икономическия растеж* (supercomplete creatensifing
of the economic growth)], а при случай (б) се извършва суперцялостна креатензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete creatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.

СУПЕРЦЯЛОСТНА ОПТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete optensity of the economic growth), хипергенна оптензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна оптензивност на икономическия растеж, (*) – оптензивност на икономическия растеж A, чието
значение е по-голямо от единица; относително изразено положително участие
A > 1 на някакъв неидентифициран фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез което (в проценти) се
измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Катензивността на икономическия растеж, която допълва
суперцялостната оптензивност до единица, е декатензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж
съобразно с релейната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и
се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна икономическа
функция в темпове на прираста. Съставка на адиоптензивността на икономическия растеж, иноптензивността на икономическия растеж, утвърдената оптензивност на икономическия растеж, преобладаващата оптензив78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност на икономическия растеж и цялостната оптензивност на икономическия растеж. Тя е частното между суперцялостния оптензитет на икономическия растеж a > y и темпа на растежа.
Разновидности на суперцялостната оптензивност са суперцялостната
оптензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
optensity of the product economic growth), суперцялостната оптензивност на
факторовия икономически растеж* (supercomplete optensity of the factor
economic growth), суперцялостната оптензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete optensity of the utility economic growth), суперцялостната оптензивност на стойностния икономически растеж*
(supercomplete optensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна оптензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant optensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и суперцялостна променлива оптензивност на икономическия растеж* (supercomplete variable optensity of the economic growth)
(която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива оптензивност на икономическия растеж*
(supercomplete temporally-variable optensity of the economic growth) и суперцялостна невремево-променлива оптензивност на икономическия растеж*
(supercomplete non-temporally-variable optensity of the economic growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива оптензивност са (а) суперцялостната покачващ се оптензивност на икономическия растеж* (supercomplete raising optensity of the economic growth), което е суперцялостна оптензификация на икономическия растеж, и (б) суперцялостната спадаща
оптензивност на икономическия растеж* (supercomplete subsiding optensity
of the economic growth), което е суперцялостна субоптензификация на икономическия растеж. В своята общност суперцялостната постоянна и суперцялостната покачваща се оптензивност образуват понятието за суперцялостна
неспадаща оптензивност на икономическия растеж* (supercomplete
unsubsiding optensity of the economic growth) [което е суперцялостна несубоптензификация
на
икономическия
растеж*
(supercomplete
unsuboptensification of the economic growth)], а суперцялостната постоянна и
суперцялостната спадаща оптензивност образуват понятието за суперцялостна непокачваща се оптензивност на икономическия растеж*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(supercomplete unraising optensity of the economic growth) [което е суперцялостна неоптензификация на икономическия растеж* (supercomplete
unoptensification of the economic growth)].

СУПЕРЦЯЛОСТНА ОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete optensification of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на суперцялостната оптензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а)
по-бързото увеличаване на суперцялостния оптензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на суперцялостния оптензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна оптензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete optensisufication of the
economic growth) [което е същото като суперцялостно оптензифициране на
икономическия растеж* (supercomplete optensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва суперцялостна оптензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete optensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА РЕТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete retensity of the economic growth) , хипергенна ретензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна ретензивност на икономическия растеж (*) – ретензивност на икономическия растеж J > 1, която е
общо понятие за суперцялостна катензивност на икономическия растеж и
суперцялостна оптензивност на икономическия растеж; ретензивност на
икономическия растеж J, чието значение е по-голямо от единица. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с релейната
бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на
степенната динамична ингредиентна икономическа функция в темпове на
прираста. Съставка е на адиретензивността на икономическия растеж, инретензивността на икономическия растеж, утвърдената ретензивност на
икономическия растеж, преобладаващата ретензивност на икономическия
растеж и цялостната ретензивност на икономическия растеж. Тя е частно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то между суперцялостния ретензитет на икономическия растеж j > y и темпа на икономическия растеж y.
Разновидности на суперцялостната ретензивност са суперцялостната
ретензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
retensity of the product economic growth), суперцялостната ретензивност на
факторовия икономически растеж* (supercomplete retensity of the factor
economic growth), суперцялостната ретензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete retensity of the utility economic growth), суперцялостната ретензивност на стойностния икономически растеж*
(supercomplete retensity of the value economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически
растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна ретензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant retensity of the economic growth) (която е общо понятие за суперцялостната постоянна катензивност и суперцялостната постоянна оптензивност на
растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и суперцялостна променлива ретензивност на икономическия растеж* (supercomplete
variable retensity of the economic growth) (която е общо понятие за суперцялостната променлива катензивност и суперцялостната променлива оптензивност
на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива ретензивност на икономическия растеж*
(supercomplete temporally-variable retensity of the economic growth) и суперцялостна невремево-променлива ретензивност на икономическия растеж*
(supercomplete non-temporally-variable retensity of the economic growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива ретензивност са (а) суперцялостната покачваща се ретензивност на икономическия растеж*
(supercomplete raising retensity of the economic growth) (общо понятие за суперцялостна покачваща се катензивност и суперцялостна покачваща се оптензивност на растежа), което е суперцялостна ретензификация на икономическия
растеж, и (б) суперцялостната спадаща ретензивност на икономическия
растеж* (supercomplete subsiding retensity of the economic growth) (общо понятие за суперцялостна спадаща катензивност и суперцялостна спадаща оптензивност на растежа), което е суперцялостна субретензификация на икономическия растеж. В своята общност суперцялостната постоянна и суперцялостната покачваща се ретензивност образуват понятието за суперцялостна неспадаща ретензивност на икономическия растеж* (supercomplete
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------unsubsiding retensity of the economic growth) [което е суперцялостна несубретензификация
на
икономическия
растеж*
(supercomplete
unsubretensification of the economic growth)], а суперцялостната постоянна и
суперцялостната спадаща ретензивност образуват понятието за суперцялостна непокачваща се ретензивност на икономическия растеж*
(supercomplete unraising retensity of the economic growth) [което е суперцялостна неретензификация на икономическия растеж* (supercomplete
unretensification of the economic growth)].

СУПЕРЦЯЛОСТНА РЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete retensification of the economic growth) (*) – общо понятие за суперцялостна катензификация на икономическия растеж и суперцялостна оптензификация на икономическия растеж; покачване по отношение
на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната ретензивност на икономическия растеж, която е относително изразена
част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бързото увеличаване на суперцялостния ретензитет на икономическия растеж в сравнение
с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното намаляване на
частичния суперцялостния ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на
растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна ретензисуфикация на
икономическия растеж* (supercomplete retensisufication of the economic
growth) [което е същото като суперцялостно ретензифициране на икономическия растеж* (supercomplete retensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва суперцялостна ретензидефикация на икономическия
растеж* (supercomplete retensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА СУББИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete subbitensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за суперцялостна субфитензификация на икономическия растеж и
суперцялостна субкотензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната битензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на суперцялостния битензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на суперцялостния битензитет в сравнение с намаляването на тем82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------па на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна суббитензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete subbitensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва суперцялостна суббитензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete subbitensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА СУББИТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subbitertensification of the economic
growth) (*) – общо понятие за суперцялостна субинтертензификация на икономическия растеж и суперцялостна субекстертензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната битертензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на суперцялостния битертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на суперцялостния битертензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
суперцялостна суббитертензисуфикация на икономическия растеж*
(supercomplete subbitertensisufication of the economic growth), а при случай (б)
се извършва суперцялостна суббитертензидефикация на икономическия
растеж* (supercomplete subbitertensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА СУБЕКСТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subextensification of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната екстензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бавното увеличаване на суперцялостния екстензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на суперцялостния екстензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна субекстензисуфикация
на
икономическия
растеж*
(supercomplete
subextensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва суперцялостна субекстензидефикация на икономическия растеж*
(supercomplete subextensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРЦЯЛОСТНА СУБЕКСТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subextertensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната екстертензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а) по-бавното увеличаване на суперцялостния екстертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на суперцялостния екстертензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
суперцялостна субекстертензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete subextertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва суперцялостна субекстертензидефикация на икономическия
растеж* (supercomplete subextertensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА СУБЕКСТРАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subextratensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната екстратензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а) по-бавното увеличаване на суперцялостния екстратензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на суперцялостния екстратензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
суперцялостна субекстратензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete subextratensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва суперцялостна субекстратензидефикация на икономическия
растеж* (supercomplete subextratensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА СУБИНТЕРТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subintertensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната интертензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на суперцялостния интертензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
84

84

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на суперцялостния интертензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
суперцялостна субинтертензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete subintertensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва суперцялостна субинтертензидефикация на икономическия
растеж* (supercomplete subintertensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА СУБКАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete subcatensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната катензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от
по-бавното увеличаване на суперцялостния катензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на суперцялостния катензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна субкатензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete subcatensisufication of
the economic growth), а при случай (б) се извършва суперцялостна субкатензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete subcatensidefication
of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА СУБКВАЛИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subqualitensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната квалитензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а) по-бавното увеличаване на суперцялостния квалитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на суперцялостния квалитензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
суперцялостна субквалитензисуфикация на икономическия растеж*
(supercomplete subqualitensisufication of the economic growth), а при случай (б)
се извършва суперцялостна субквалитензидефикация на икономическия
растеж* (supercomplete subqualitensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРЦЯЛОСТНА СУБКВАНТИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subquantitensification of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната квантитензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на суперцялостния квантитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на суперцялостния квантитензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
суперцялостна субквантитензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete subquantitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се
извършва суперцялостна субквантитензидефикация на икономическия
растеж* (supercomplete subquantitensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА СУБКОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete subcotensification of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната котензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е от (а)
по-бавното увеличаване на суперцялостния котензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на суперцялостния котензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна субкотензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete subcotensisufication of
the economic growth), а при случай (б) се извършва суперцялостна субкотензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete subcotensidefication
of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА СУБКРЕАТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subcreatensification of the economic growth) (*)
– общо понятие за суперцялостна субекстензификация на икономическия растеж и суперцялостна субекстратензификация на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната креатензивност на икономическия растеж, която
е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е
(а) от по-бавното увеличаване на суперцялостния креатензитет на икономи86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от
по-бързото намаляване на суперцялостния креатензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна субкреатензисуфикация
на
икономическия
растеж*
(supercomplete
subcreatensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва суперцялостна субкреатензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete subcreatensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА СУБОПТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete suboptensification of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на
времето) на суперцялостната оптензивност на икономическия растеж, която
е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е
от (а) по-бавното увеличаване на суперцялостния оптензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на суперцялостния оптензитет в сравнение с намаляването
на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна субоптензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete suboptensisufication of
the economic growth), а при случай (б) се извършва суперцялостна субоптензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete suboptensidefication
of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА СУБРЕТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete subretensification of the economic growth) (*) – общо
понятие за суперцялостна субкатензификация на икономическия растеж и
суперцялостна субоптензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната ретензивност на икономическия растеж, която е относително
изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побавното увеличаване на суперцялостния ретензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бързото
намаляване на суперцялостния ретензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна субретензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete subretensisufication of the
economic growth), а при случай (б) се извършва суперцялостна субретензи-

87

87

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дефикация на икономическия растеж* (supercomplete subretensidefication of
the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА СУБФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subfitensification of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната фитензивност на икономическия растеж, която е
относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бавното увеличаване на суперцялостния фитензитет на икономическия
растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побързото намаляване на суперцялостния фитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна субфитензисуфикация
на
икономическия
растеж*
(supercomplete
subfitensisufication of the economic growth), а при случай (б) се извършва суперцялостна
субфитензидефикация
на
икономическия
растеж*
(supercomplete subfitensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на
икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА СУБХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subhomeotensification of the economic
growth) (*) – общо понятие за суперцялостна субквантитензификация на икономическия растеж и суперцялостна субквалитензификация на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната хомеотензивност на икономическия
растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от по-бавното увеличаване на суперцялостния хомеотензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на
растежа, респ. (б) от по-бързото намаляване на суперцялостния хомеотензитет
в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва
суперцялостна субхомеотензисуфикация на икономическия растеж*
(supercomplete subhomeotensisufication of the economic growth), а при случай (б)
се извършва суперцялостна субхомеотензидефикация на икономическия
растеж* (supercomplete subhomeotensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА ФИТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete fitensity of the economic growth), хипергенна фитензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна фитензивност на иконо88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия растеж, (*) – фитензивност на икономическия растеж FI, чието
значение е по-голямо от единица; относително изразено положително участие
FI > 1 на някакъв фиксиран (зададен, посочен, определен) фактор на икономическия растеж в неговия темп y (вж. темп на икономическия растеж), чрез
което (в проценти) се измерва позитивната роля на този фактор при осъществяването на икономическия растеж. Котензивността на икономическия растеж, която допълва суперцялостната фитензивност до единица, е декотензивността на икономическия растеж. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с аналитичната бинарна типология на тензивността на икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия
растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична
ингредиентна икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на
адифитензивността на икономическия растеж, инфитензивността на икономическия растеж, утвърдената фитензивност на икономическия растеж,
преобладаващата фитензивност на икономическия растеж и цялостната
фитензивност на икономическия растеж. Тя е частното между суперцялостния фитензитет на икономическия растеж fi > y и темпа на растежа.
Форми на проявление на суперцялостната фитензивност (вж. икономическа форма) са суперцялостната квантитензивност на икономическия растеж,
суперцялостната екстензивност на икономическия растеж, суперцялостната катензивност на икономическия растеж, суперцялостната интертензивност на икономическия растеж. Разновидности на суперцялостната фитензивност са още суперцялостната фитензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete fitensity of the product economic growth), суперцялостната фитензивност на факторовия икономически растеж*
(supercomplete fitensity of the factor economic growth), суперцялостната фитензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete
fitensity of the utility economic growth), суперцялостната фитензивност на
стойностния икономически растеж* (supercomplete fitensity of the value
economic growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически
растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна фитензивност на икономическия растеж* (supercomplete constant fitensity of the economic growth) (която е понятие на стационарния
икономически растеж) и суперцялостна променлива фитензивност на ико89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия растеж* (supercomplete variable fitensity of the economic growth)
(която е понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива фитензивност на икономическия растеж*
(supercomplete temporally-variable fitensity of the economic growth) и суперцялостна невремево-променлива фитензивност на икономическия растеж*
(supercomplete non-temporally-variable fitensity of the economic growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива фитензивност са (а) суперцялостната покачваща се фитензивност на икономическия растеж*
(supercomplete raising fitensity of the economic growth), което е суперцялостна
фитензификация на икономическия растеж, и (б) суперцялостната спадаща
фитензивност на икономическия растеж* (supercomplete subsiding fitensity
of the economic growth), което е суперцялостна субфитензификация на икономическия растеж. В своята общност суперцялостната постоянна и суперцялостната покачваща се фитензивност образуват понятието за суперцялостна
неспадаща фитензивност на икономическия растеж* (supercomplete
unsubsiding fitensity of the economic growth) [което е суперцялостна несубфитензификация на икономическия растеж* (supercomplete unsubfitensification
of the economic growth)], а суперцялостната постоянна и суперцялостната спадаща фитензивност образуват понятието за суперцялостна непокачващ се
фитензивност на икономическия растеж* (supercomplete unraising fitensity
of the economic growth) [което е суперцялостна нефитензификация на икономическия растеж* (supercomplete unfitensification of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТНА ФИТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete fitensification of the economic growth) (*) – покачване
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
суперцялостната фитензивност на икономическия растеж, която е относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а) от побързото увеличаване на суперцялостния фитензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от по-бавното
намаляване на суперцялостния фитензитет в сравнение с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна фитензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete fitensisufication of the
economic growth) [което е същото като суперцялостно фитензифициране на
икономическия растеж* (supercomplete fitensifing of the economic growth)], а
при случай (б) се извършва суперцялостна фитензидефикация на икономи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия растеж* (supercomplete fitensidefication of the economic growth). Вж.
тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНА ХОМЕОТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete homeotensity of the economic growth) , хипергенна
хомеотензивност на икономическия растеж, хипердостатъчна хомеотензивност на икономическия растеж (*) – хомеотензивност на икономическия
растеж O > 1, която е общо понятие за суперцялостна квантитензивност на
икономическия растеж и суперцялостна квалитензивност на икономическия
растеж; хомеотензивност на икономическия растеж O, чието значение е поголямо от единица. Разновидност е на тензивността на икономическия растеж съобразно с хомеостазисната бинарна типология на тензивността на
икономическия растеж (вж. тензивност на икономическия растеж). Установява се и се изследва с помощта на степенната динамична ингредиентна икономическа функция, в частност – на степенната динамична ингредиентна
икономическа функция в темпове на прираста. Съставка е на адихомеотензивността на икономическия растеж, инхомеотензивността на икономическия растеж, утвърдената хомеотензивност на икономическия растеж, преобладаващата хомеотензивност на икономическия растеж и цялостната
хомеотензивност на икономическия растеж. Тя е частното между суперцялостния хомеотензитет на икономическия растеж o > y и темпа на икономическия растеж y.
Разновидности на суперцялостната хомеотензивност са суперцялостната
хомеотензивност на продуктовия икономически растеж* (supercomplete
homeotensity of the product economic growth), суперцялостната хомеотензивност на факторовия икономически растеж* (supercomplete homeotensity of
the factor economic growth), суперцялостната хомеотензивност на полезностния икономически растеж* (supercomplete homeotensity of the utility
economic growth), суперцялостната хомеотензивност на стойностния
икономически растеж* (supercomplete homeotensity of the value economic
growth) (вж. продуктов икономически растеж, факторов икономически растеж, полезностен икономически растеж, стойностен икономически растеж).
Според икономическата подвижност се разграничават суперцялостна
постоянна хомеотензивност на икономическия растеж* (supercomplete
constant homeotensity of the economic growth) (която е общо понятие за суперцялостната постоянна квантитензивност и суперцялостната постоянна квали91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивност на растежа и е понятие на стационарния икономически растеж) и
суперцялостна променлива хомеотензивност на икономическия растеж*
(supercomplete variable homeotensity of the economic growth) (която е общо понятие за суперцялостната променлива квантитензивност и суперцялостната
променлива квалитензивност на растежа и понятие на нестационарния икономически растеж) [в т.ч. суперцялостна времево-променлива хомеотензивност на икономическия растеж* (supercomplete temporally-variable homeotensity of the economic growth) и суперцялостна невремево-променлива
хомеотензивност на икономическия растеж* (supercomplete non-temporallyvariable homeotensity of the economic growth)]. Разновидности на суперцялостената променлива хомеотензивност са (а) суперцялостната покачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (supercomplete raising
homeotensity of the economic growth) (общо понятие за суперцялостна покачваща се квантитензивност и суперцялостна покачваща се квалитензивност на
растежа), което е суперцялостна хомеотензификация на икономическия растеж, и (б) суперцялостната спадаща хомеотензивност на икономическия
растеж* (supercomplete subsiding homeotensity of the economic growth) (общо
понятие за суперцялостна спадаща квантитензивност и суперцялостна спадаща
квалитензивност на растежа), което е суперцялостна субхомеотензификация
на икономическия растеж. В своята общност суперцялостната постоянна и
суперцялостната покачваща се хомеотензивност образуват понятието за суперцялостна неспадаща хомеотензивност на икономическия растеж*
(supercomplete unsubsiding homeotensity of the economic growth) [което е суперцялостна несубхомеотензификация на икономическия растеж*
(supercomplete unsubhomeotensification of the economic growth)], а суперцялостната постоянна и суперцялостната спадаща хомеотензивност образуват понятието за суперцялостна непокачваща се хомеотензивност на икономическия растеж* (supercomplete unraising homeotensity of the economic growth)
[което е суперцялостна нехомеотензификация на икономическия растеж*
(supercomplete unhomeotensification of the economic growth)].
СУПЕРЦЯЛОСТНА ХОМЕОТЕНЗИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete homeotensification of the economic growth) (*) –
общо понятие за суперцялостна квантитензификация на икономическия растеж и суперцялостна квалитензификация на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостната хомеотензивност на икономическия растеж, която е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относително изразена част от темпа на икономическия растеж. Резултат е (а)
от по-бързото увеличаване на суперцялостния хомеотензитет на икономическия растеж в сравнение с увеличаването на темпа на растежа, респ. (б) от побавното намаляване на частичния суперцялостния хомеотензитет в сравнение
с намаляването на темпа на растежа. При случай (а) се извършва суперцялостна хомеотензисуфикация на икономическия растеж* (supercomplete
homeotensisufication of the economic growth) [което е същото като суперцялостно хомеотензифициране на икономическия растеж* (supercomplete
homeotensifing of the economic growth)], а при случай (б) се извършва суперцялостна хомеотензидефикация на икономическия растеж* (supercomplete
homeotensidefication of the economic growth). Вж. тензивност на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО БИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete bitensivition of the economic growth) (*) – общо понятие
за суперцялостно фитензивиране на икономическия растеж и суперцялостно
котензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква
независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния битензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на
икономическия растеж. Когато суперцялостното битензивиране става побързо от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна битензификация на икономическия растеж (покачване на суперцялостната битензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния битензитет в темпа на растежа), а когато суперцялостното битензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна суббитензификация на икономическия растеж (спадане на суперцялостната битензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния битензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО БИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete bitertensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за суперцялостно интертензивиране на икономическия растеж и суперцялостно екстертензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния битертензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------битертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е
суперцялостна битертензификация на икономическия растеж (покачване на
суперцялостната битертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния битертензитет в темпа на растежа),
а когато суперцялостното битертензивиране става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е суперцялостна суббитертензификация на икономическия растеж (спадане на суперцялостната битертензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния битертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО ЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete extensivition of the economic growth) (*) – покачване
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
суперцялостния екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното
екстензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна екстензификация на икономическия растеж (покачване на суперцялостната екстензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на суперцялостния екстензитет в темпа на растежа), а когато
суперцялостното екстензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на
растежа, това е суперцялостна субекстензификация на икономическия растеж
(спадане на суперцялостната екстензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния екстензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО ЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete extertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния екстертензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното екстертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна екстертензификация на икономическия растеж
(покачване на суперцялостната екстертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния екстертензитет в
темпа на растежа), а когато суперцялостното екстертензивиране става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна субекстертензификация на икономическия растеж (спадане на суперцялостната екстер94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
суперцялостния екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО ЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete extratensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния екстратензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното екстратензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна екстратензификация на икономическия растеж
(покачване на суперцялостната екстратензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния екстратензитет в
темпа на растежа), а когато суперцялостното екстратензивиране става побавно от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна субекстратензификация на икономическия растеж (спадане на суперцялостната екстратензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на
суперцялостния екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО ИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete intertensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния интертензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното интертензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна интертензификация на икономическия растеж
(покачване на суперцялостната интертензивност на икономическия растеж,
т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния интертензитет в темпа
на растежа), а когато суперцялостното интертензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна субинтертензификация
на икономическия растеж (спадане на суперцялостната интертензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО КАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete catensivition of the economic growth) (*) – покачване по
95
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното катензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна катензификация на икономическия растеж (покачване на суперцялостната катензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния катензитет в темпа на растежа), а когато суперцялостното катензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна субкатензификация на икономическия растеж
(спадане на суперцялостната катензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния катензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО КВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete qualitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния квалитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното квалитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна квалитензификация на икономическия растеж (покачване на суперцялостната квалитензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на суперцялостния квалитензитет в темпа на
растежа), а когато суперцялостното квалитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна субквалитензификация на
икономическия растеж (спадане на суперцялостната квалитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния
квалитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО КВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete quantitensivition of the economic growth) (*) – покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния квантитензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното квантитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на
растежа, това е суперцялостна квантитензификация на икономическия растеж (покачване на суперцялостната квантитензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния квантитензи96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тет в темпа на растежа), а когато суперцялостното квантитензивиране става
по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна субквантитензификация на икономическия растеж (спадане на суперцялостната
квантитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния
дял на суперцялостния квантитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на
икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО КОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete cotensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното котензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна котензификация на икономическия растеж (покачване на суперцялостната котензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния котензитет в темпа на растежа), а когато суперцялостното котензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна субкотензификация на икономическия растеж
(спадане на суперцялостната котензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния котензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО КРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete creatensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за суперцялостно екстензивиране на икономическия растеж и суперцялостно екстратензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното креатензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна креатензификация на икономическия растеж (покачване на суперцялостната креатензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на суперцялостния креатензитет в темпа на растежа), а когато суперцялостното креатензивиране става по-бавно от нарастването на темпа
на растежа, това е суперцялостна субкреатензификация на икономическия
растеж (спадане на суперцялостната креатензивност на икономическия рас-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------теж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния креатензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО ОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete optensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното оптензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна оптензификация на икономическия растеж (покачване на суперцялостната оптензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния оптензитет в темпа на растежа), а когато суперцялостното оптензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна субоптензификация на икономическия растеж
(спадане на суперцялостната оптензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния оптензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО РЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete retensivition of the economic growth) (*) – общо понятие
за суперцялостно катензивиране на икономическия растеж и суперцялостно
оптензивиране на икономическия растеж; покачване по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния ретензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа
на икономическия растеж. Когато суперцялостното ретензивиране става побързо от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна ретензификация на икономическия растеж (покачване на суперцялостната ретензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния ретензитет в темпа на растежа), а когато суперцялостното ретензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна субретензификация на икономическия растеж (спадане на суперцялостната ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния ретензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет
на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУББИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete subbitensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за суперцялостно субфитензивиране на икономическия растеж и су98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------перцялостно субкотензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния битензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното суббитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна суббитензификация на икономическия растеж (спадане на суперцялостната битензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния битензитет в темпа на растежа), а когато суперцялостното суббитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна битензификация на икономическия растеж (увеличаване на суперцялостната битензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния битензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУББИТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subbitertensivition of the economic growth) (*) –
общо понятие за суперцялостно субинтертензивиране на икономическия растеж и суперцялостно субекстертензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния битертензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното суббитертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна суббитертензификация на икономическия растеж
(спадане на суперцялостната битертензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния битертензитет в темпа
на растежа), а когато суперцялостното суббитертензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна битертензификация на
икономическия растеж (увеличаване на суперцялостната битертензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния
битертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУБЕКСТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete subextensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
суперцялостния екстензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното
субекстензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суперцялостна субекстензификация на икономическия растеж (спадане на
суперцялостната екстензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на суперцялостния екстензитет в темпа на растежа), а когато суперцялостното субекстензивиране става по-бавно от спадането на темпа
на растежа, това е суперцялостна екстензификация на икономическия растеж
(увеличаване на суперцялостната екстензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на суперцялостния екстензитет в темпа на
растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУБЕКСТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subextertensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния екстертензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното субекстертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на
растежа, това е суперцялостна субекстертензификация на икономическия
растеж (спадане на суперцялостната екстертензивност на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния екстертензитет в темпа на растежа), а когато суперцялостното субекстертензивиране става
по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна екстертензификация на икономическия растеж (увеличаване на суперцялостната екстертензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на суперцялостния екстертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУБЕКСТРАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subextratensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния екстратензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното субекстратензивиране става по-бързо от спадането на темпа на
растежа, това е суперцялостна субекстратензификация на икономическия
растеж (спадане на суперцялостната екстратензивност на икономическия
растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния екстратензитет в темпа на растежа), а когато суперцялостното субекстратензивиране става
по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна екстратензификация на икономическия растеж (увеличаване на суперцялостната екст100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ратензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял
на суперцялостния екстратензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУБИНТЕРТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subintertensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния интертензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното субинтертензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна субинтертензификация на икономическия растеж
(спадане на суперцялостната интертензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния интертензитет в темпа
на растежа), а когато суперцялостното субинтертензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна интертензификация на
икономическия растеж (увеличаване на суперцялостната интертензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния
интертензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУБКАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete subcatensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
суперцялостния катензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното
субкатензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна субкатензификация на икономическия растеж (спадане на суперцялостната катензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на суперцялостния катензитет в темпа на растежа), а когато
суперцялостното субкатензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е суперцялостна катензификация на икономическия растеж
(увеличаване на суперцялостната катензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на суперцялостния катензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУБКВАЛИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subqualitensivition of the economic growth) (*) –
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния квалитензитет на икономическия растеж, който е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното субквалитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна субквалитензификация на икономическия растеж
(спадане на суперцялостната квалитензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния квалитензитет в темпа
на растежа), а когато суперцялостното субквалитензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна квалитензификация на
икономическия растеж (увеличаване на суперцялостната квалитензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния
квалитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУБКВАНТИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subquantitensivition of the economic
growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния квантитензитет на икономическия
растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното субквантитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна субквантитензификация на
икономическия растеж (спадане на суперцялостната квантитензивност на
икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния квантитензитет в темпа на растежа), а когато суперцялостното субквантитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна квантитензификация на икономическия растеж (увеличаване на суперцялостната квантитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на
относителния дял на суперцялостния квантитензитет в темпа на растежа). Вж.
тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУБКОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete subcotensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
суперцялостния котензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното
субкотензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна субкотензификация на икономическия растеж (спадане на суперцялостната котензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на суперцялостния котензитет в темпа на растежа), а когато
суперцялостното субкотензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растежа, това е суперцялостна котензификация на икономическия растеж
(увеличаване на суперцялостната котензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на суперцялостния котензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУБКРЕАТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subcreatensivition of the economic growth) (*) –
общо понятие за суперцялостно субекстензивиране на икономическия растеж
и суперцялостно субекстратензивиране на икономическия растеж; спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
суперцялостния креатензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното
субкреатензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е
суперцялостна субкреатензификация на икономическия растеж (спадане на
суперцялостната креатензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване
на относителния дял на суперцялостния креатензитет в темпа на растежа), а
когато суперцялостното субкреатензивиране става по-бавно от спадането на
темпа на растежа, това е суперцялостна креатензификация на икономическия
растеж (увеличаване на суперцялостната креатензивност на икономическия
растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния креатензитет в
темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУБОПТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete suboptensivition of the economic growth) (*) – спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето)
на суперцялостния оптензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното
субоптензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна субоптензификация на икономическия растеж (спадане на суперцялостната оптензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на суперцялостния оптензитет в темпа на растежа), а когато
суперцялостното субоптензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е суперцялостна оптензификация на икономическия растеж
(увеличаване на суперцялостната оптензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на суперцялостния оптензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПЕРЦЯЛОСТНО СУБРЕТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete subretensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за суперцялостно субкатензивиране на икономическия растеж и суперцялостно субоптензивиране на икономическия растеж; спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния ретензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното субретензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна субретензификация на икономическия растеж (спадане на суперцялостната ретензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния ретензитет в темпа на растежа), а когато суперцялостното субретензивиране става по-бавно от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна ретензификация на икономическия растеж (увеличаване на суперцялостната ретензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния ретензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУБФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete subfitensivition of the economic growth) (*) – спадане
по отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на
суперцялостния фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното
субфитензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна субфитензификация на икономическия растеж (спадане на суперцялостната фитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на
относителния дял на суперцялостния фитензитет в темпа на растежа), а когато
суперцялостното субфитензивиране става по-бавно от спадането на темпа на
растежа, това е суперцялостна фитензификация на икономическия растеж
(увеличаване на суперцялостната фитензивност на икономическия растеж, т.е.
нарастване на относителния дял на суперцялостния фитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО СУБХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete subhomeotensivition of the economic growth) (*)
– общо понятие за суперцялостно субквантитензивиране на икономическия
растеж и суперцялостно субквалитензивиране на икономическия растеж;
спадане по отношение на някаква независима променлива (обикновено на вре104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мето) на суперцялостния хомеотензитет на икономическия растеж, който е
абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното субхомеотензивиране става по-бързо от спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна субхомеотензификация на икономическия растеж
(спадане на суперцялостната хомеотензивност на икономическия растеж,
т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния хомеотензитет в темпа
на растежа), а когато суперцялостното субхомеотензивиране става по-бавно от
спадането на темпа на растежа, това е суперцялостна хомеотензификация на
икономическия растеж (увеличаване на суперцялостната хомеотензивност на
икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния
хомеотензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО ФИТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ* (supercomplete fitensivition of the economic growth) (*) – покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния фитензитет на икономическия растеж, който е абсолютно изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното фитензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна фитензификация на икономическия растеж (покачване на суперцялостната фитензивност на икономическия растеж, т.е. нарастване на относителния дял на суперцялостния фитензитет в темпа на растежа), а когато суперцялостното фитензивиране става по-бавно от нарастването на темпа на растежа, това е суперцялостна субфитензификация на икономическия растеж
(спадане на суперцялостната фитензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния фитензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО ХОМЕОТЕНЗИВИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РАСТЕЖ* (supercomplete homeotensivition of the economic growth) (*) – общо
понятие за суперцялостно квантитензивиране на икономическия растеж и
суперцялостно квалитензивиране на икономическия растеж; покачване по
отношение на някаква независима променлива (обикновено на времето) на суперцялостния хомеотензитет на икономическия растеж, който е абсолютно
изразена част от темпа на икономическия растеж. Когато суперцялостното
хомеотензивиране става по-бързо от нарастването на темпа на растежа, това е
суперцялостна хомеотензификация на икономическия растеж (покачване на
суперцялостната хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. нараства105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------не на относителния дял на суперцялостния хомеотензитет в темпа на растежа),
а когато суперцялостното хомеотензивиране става по-бавно от нарастването на
темпа на растежа, това е суперцялостна субхомеотензификация на икономическия растеж (спадане на суперцялостната хомеотензивност на икономическия растеж, т.е. намаляване на относителния дял на суперцялостния хомеотензитет в темпа на растежа). Вж. тензитет на икономическия растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО-БИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАС(supercompletely-bitensitial
economic
growth),
хипергенноТЕЖ*
битензивностен икономически растеж, хипердостатъчно-битензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на битензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има суперцялостната битензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен битензитет 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 суперцялостната битензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са суперцялостнофитензивностният
икономически
растеж
и
суперцялостнокотензивностният икономически растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО-БИТЕРТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (supercompletely-bitertensitial economic growth), хипергеннобитертензивностен
икономически
растеж,
хипердостатъчнобитертензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на битертензивностния икономически растеж (вж.
битернална типология на икономическия растеж) определено участие има
суперцялостната битертензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен битертензитет 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
суперцялостната битертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности са суперцялостно-интертензивностният икономически растеж и
суперцялостно-екстертензивностният икономически растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО-ЕКСТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАС(supercompletely-extensitial
economic
growth),
хипергенноТЕЖ*
екстензивностен икономически растеж, хипердостатъчно-екстензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на екстензивностния икономически растеж (вж. креативна бинарна
типология на икономическия растеж) определено участие има суперцялостната екстензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен екстензитет 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 суперцялостната екстензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа).
СУПЕРЦЯЛОСТНО-ЕКСТЕРТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (supercompletely-extertensitial economic growth), хипергенноекстертензивностен
икономически
растеж,
хипердостатъчноекстертензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на екстертензивностния икономически растеж (вж.
битернална типология на икономическия растеж) определено участие има
суперцялостната екстертензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен екстертензитет 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
суперцялостната екстертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУПЕРЦЯЛОСТНО-ЕКСТРАТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (supercompletely-extratensitial economic growth), хипергенноекстратензивностен
икономически
растеж,
хипердостатъчноекстратензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на екстратензивностния икономически растеж (вж. креативна бинарна типология на икономическия растеж) определе107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но участие има суперцялостната екстратензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен екстратензитет 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 суперцялостната екстратензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУПЕРЦЯЛОСТНО-ИНТЕРТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (supercompletely-intertensitial economic growth), хипергенноинтертензивностен
икономически
растеж,
хипердостатъчноинтертензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според битерналната типология на интертензивностния икономически растеж (вж.
битернална типология на икономическия растеж) определено участие има
суперцялостната интертензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен интертензитет 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
суперцялостната интертензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУПЕРЦЯЛОСТНО-КАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(supercompletely-catensitial
economic
growth),
хипергеннокатензивностен икономически растеж, хипердостатъчно-катензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на катензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има суперцялостната
катензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен катензитет
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 суперцялостната катензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа).
СУПЕРЦЯЛОСТНО-КВАЛИТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (supercompletely-qualitensitial economic growth), хипергенноквалитензивностен
икономически
растеж,
хипердостатъчно108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------квалитензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квалитензивностния икономически
растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има суперцялостната квалитензивност на икономическия
растеж (вж. и суперцялостен квалитензитет 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 суперцялостната квалитензивност) е равна на единица (тук
единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУПЕРЦЯЛОСТНО-КВАНТИТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (supercompletely-quantitensitial economic growth), хипергенноквантитензивностен
икономически
растеж,
хипердостатъчноквантитензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на квантитензивностния икономически
растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има суперцялостната квантитензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен квантитензитет 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 суперцялостната квантитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на
растежа).
СУПЕРЦЯЛОСТНО-КОТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(supercompletely-cotensitial
economic
growth),
хипергеннокотензивностен икономически растеж, хипердостатъчно-котензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на котензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има суперцялостната котензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен котензитет 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 суперцялостната ко109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява
целия размер на темпа на растежа).
СУПЕРЦЯЛОСТНО-КРЕАТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАС(supercompletely-creatensitial
economic
growth),
хипергенноТЕЖ*
креатензивностен
икономически
растеж,
хипердостатъчнокреатензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според креативната бинарна типология на креатензивностния икономически растеж (вж.
креативна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие
има суперцялостната креатензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен креатензитет 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
суперцялостната креатензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа). Негови разновидности са суперцялостно-екстензивностният икономически растеж и суперцялостно-екстратензивностният икономически растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО-ОПТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(supercompletely-optensitial
economic
growth),
хипергеннооптензивностен икономически растеж, хипердостатъчно-оптензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типология на оптензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има суперцялостната
оптензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен оптензитет
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 суперцялостната оптензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа).
СУПЕРЦЯЛОСТНО-РЕТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ*
(supercompletely-retensitial
economic
growth),
хипергенноретензивностен икономически растеж, хипердостатъчно-ретензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според релейната бинарна типоло110
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------гия на ретензивностния икономически растеж (вж. релейна бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има суперцялостната
ретензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен ретензитет
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 суперцялостната ретензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия
размер на темпа на растежа). Негови разновидности са суперцялостнокатензивностният
икономически
растеж
и
суперцялостнооптензивностният икономически растеж.
СУПЕРЦЯЛОСТНО-ФИТЕНЗИВНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ РАС(supercompletely-fitensitial
economic
growth),
хипергенноТЕЖ*
фитензивностен икономически растеж, хипердостатъчно-фитензивностен
икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според аналитичната бинарна типология на фитензивностния икономически растеж (вж. аналитична бинарна типология на икономическия растеж) определено участие има суперцялостната фитензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен
фитензитет 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 суперцялостната фитензивност) е равна на единица (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на растежа).
СУПЕРЦЯЛОСТНО-ХОМЕОТЕНЗИВНОСТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ* (supercompletely-homeotensitial economic growth), хипергеннохомеотензивностен
икономически
растеж,
хипердостатъчнохомеотензивностен икономически растеж, (*) – разновидност на икономическия растеж, при която в темпа на икономическия растеж y според хомеостазисната бинарна типология на хомеотензивностния икономически
растеж (вж. хомеостазисна бинарна типология на икономическия растеж)
определено участие има суперцялостната хомеотензивност на икономическия растеж (вж. и суперцялостен хомеотензитет 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 суперцялостната хомеотензивност) е равна на еди111
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ница (тук единицата в относителна форма изразява целия размер на темпа на
растежа). Негови разновидности са суперцялостно-квантитензивностният
икономически растеж и суперцялостно-квалитензивностният икономически
растеж.
СУПСЕНС (supsense) (кд) – във:
икокореномически смисъл и икокореномически супсенс;
икокореномически супсенс;
икономически смисъл и икономически супсенс;
икономически супсенс;
икореномически смисъл и икореномически супсенс;
икореномически супсенс;
икотехномически смисъл и икотехномически супсенс;
икотехномически супсенс;
икоуниреномически смисъл и икоуниреномически супсенс;
икоуниреномически супсенс;
обектен икономически супсенс;
предметен икономически супсенс (същото като икономически супсенс);
системен икономически супсенс;
типичен икокореномически супсенс (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически супсенс (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
типичен икореномически супсенс (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически супсенс (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически супсенс (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПСЕНСИТ (supsensite) (кд) – във:
типичен икокореномически супсенсит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически супсенсит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически супсенсит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икотехномически супсенсит (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически супсенсит (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПСЕНСНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (supsense economic
wealth) – вж. икономически супсенс.
СУПСЕНСТАТ (supsenstate) (кд) – във:
икокореномически супсенстат;
икономически супсенстат;
икореномически супсенстат;
икотехномически супсенстат;
икоуниреномически супсенстат;
типичен икокореномически супсенстат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически супсенстат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически супсенстат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически супсенстат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически супсенстат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУПСЕНСТАТНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(supsenstatic assidecisionary economic system) – вж. определящо и решаващо в
икономиката.
СУПСЕНСТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА* (supsenstatic one-stage ecocorenomic duad) – същото като икокореномически суперстратат.
СУПСЕНСТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(supsenstatic one-stage economic duad) – същото като икономически суперстратат.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПСЕНСТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(supsenstatic one-stage ecorenomic duad) – същото като икореномически суперстратат.
СУПСЕНСТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(supsenstatic one-stage ecotechnomic duad) – същото като икотехномически суперстратат.
СУПСЕНСТАТНА ЕДНОСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА* (supsenstatic one-stage ecounirenomic duad) – същото като икоуниреномически суперстратат.
СУПСЕНСТАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (supsenstatic ecocorenomic duad) (ки) – във:
супсенстатна едностепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически суперстратат).
СУПСЕНСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА АСИДЕЦИСИЯ* (supsenstatic
economic assidecision) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
СУПСЕНСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАДА (supsenstatic economic duad)
(ки) – във:
супсенстатна едностепенна икономическа дуада (същото като икономически суперстратат).
СУПСЕНСТАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (supsenstatic ecorenomic
duad) (ки) – във:
супсенстатна едностепенна икореномическа дуада (същото като икореномически суперстратат).
СУПСЕНСТАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДУАДА (supsenstatic ecotechnomic duad) (ки) – във:
супсенстатна едностепенна икотехномическа дуада (същото като икотехномически суперстратат).
СУПСЕНСТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (supsenstatic
ecounirenomic duad) (ки) – във:
супсенстатна едностепенна икоуниреномическа дуада (същото като икоуниреномически суперстратат).
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУПСЕНСТИТ (supsenstite) (кд) – във:
икокореномически супсенстит;
икономически супсенстит;
икореномически супсенстит;
икотехномически супсенстит;
икоуниреномически супсенстит.
СУПФОРМА (supform) (кд) – във:
икокореномическа супформа (същото като икокореномически суперстрат);
икономическа супформа (същото като икономически суперстрат);
икореномическа супформа (същото като икореномически суперстрат);
икотехномическа супформа (същото като икотехномически суперстрат);
икоуниреномическа супформа (същото като икоуниреномически суперстрат);
типична икокореномическа супформа (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа супформа (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа супформа (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа супформа (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа супформа (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСЕНС (susens) (кд) – във:
икокореномически сусенс;
икономически сусенс;
икореномически сусенс;
икотехномически сусенс;
икоуниреномически сусенс.
СУСЕНСАНТ (susensant) (кд) – във:
типичен икокореномически сусенсант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сусенсант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически сусенсант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сусенсант (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сусенсант (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
икономически сусенсит;
икореномически сусенсит;
икотехномически сусенсит;
икоуниреномически сусенсит.
СУСЕНСАТ (susensate) (кд) – във:
икокореномически сусенсат;
икономически сусенсат;
икореномически сусенсат;
икотехномически сусенсат;
икоуниреномически сусенсат;
типичен икокореномически сусенсат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сусенсат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сусенсат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сусенсат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сусенсат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСЕНСАТНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(susensatic assidecisionary economic system) – вж. определящо и решаващо в
икономиката.
СУСЕНСАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(susensatic two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически сусенсат.
СУСЕНСАТНА
ДВУСТЕПЕННА
ИКОНОМИЧЕСКА
МОНАДА*
(susensatic two-stage economic monad) – същото като икономически сусенсат.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСЕНСАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(susensatic two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически сусенсат.
СУСЕНСАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(susensatic two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически
сусенсат.
СУСЕНСАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(susensatic two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически
сусенсат.
СУСЕНСАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (susensatic ecocorenomic monad) (ки) – във:
сусенсатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически сусенсат).
СУСЕНСАТНА ИКОНОМИЧЕСКА АСИДЕЦИСИЯ* (susensatic economic
assidecision) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
СУСЕНСАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (susensatic economic monad)
(ки) – във:
сусенсатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически сусенсат).
СУСЕНСАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (susensatic ecorenomic
monad) (ки) – във:
сусенсатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сусенсат).
СУСЕНСАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (susensatic ecotechnomic
monad) (ки) – във:
сусенсатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически сусенсат).
СУСЕНСАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (susensatic ecounirenomic monad) (ки) – във:
сусенсатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически сусенсат).
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСЕНСИТ (susensite) (кд) – във:
икокореномически сусенсит;
икономически сусенсит;
икореномически сусенсит;
икотехномически сусенсит;
икоуниреномически сусенсит;
типичен икокореномически сусенсит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сусенсит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сусенсит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сусенсит (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сусенсит (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСЕНСТАНТ (susenstant) (кд) – във:
икокореномически сусенстант;
икономически сусенстант;
икореномически сусенстант;
икотехномически сусенстант;
икоуниреномически сусенстант;
типичен икокореномически сусенстант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сусенстант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сусенстант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сусенстант (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сусенстант (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСЕНСТАТ (susenstate) (кд) – във:
икокореномически сусенстат;
икономически сусенстат;
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически сусенстат;
икотехномически сусенстат;
икоуниреномически сусенстат;
типичен икокореномически сусенстат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сусенстат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сусенстат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сусенстат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сусенстат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСЕНСТАТНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(susenstatic assidecisionary economic system) – вж. определящо и решаващо в
икономиката.
СУСЕНСТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(susenstatic two-stage ecocorenomic duad) – същото като икокореномически
сусенстат.
СУСЕНСТАТНА
ДВУСТЕПЕННА
ИКОНОМИЧЕСКА
ДУАДА*
(susenstatic two-stage economic duad) – същото като икономически сусенстат.
СУСЕНСТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(susenstatic two-stage ecorenomic duad) – същото като икореномически сусенстат.
СУСЕНСТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(susenstatic two-stage ecotechnomic duad) – същото като икотехномически сусенстат.
СУСЕНСТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(susenstatic two-stage ecounirenomic duad) – същото като икоуниреномически
сусенстат.
СУСЕНСТАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
corenomic duad) (ки) – във:
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сусенстатна двустепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически сусенстат).
СУСЕНСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА АСИДЕЦИСИЯ* (susenstatic
economic assidecision) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
СУСЕНСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАДА (susenstatic economic duad)
(ки) – във:
сусенстатна двустепенна икономическа дуада (същото като икономически сусенстат).
СУСЕНСТАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (susenstatic ecorenomic
duad) (ки) – във:
сусенстатна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически сусенстат).
СУСЕНСТАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДУАДА (susenstatic ecotechnomic
duad) (ки) – във:
сусенстатна двустепенна икотехномическа дуада (същото като икотехномически сусенстат).
СУСЕНСТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (susenstatic ecounirenomic duad) (ки) – във:
сусенстатна двустепенна икоуниреномическа дуада (същото като икоуниреномически сусенстат).
СУСЕНСТАТАТ (susenstatate) (кд) – във:
икокореномически сусенстатат;
икономически сусенстатат;
икореномически сусенстатат;
икотехномически сусенстатат;
икоуниреномически сусенстатат;
типичен икокореномически сусенстатат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сусенстатат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сусенстатат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икотехномически сусенстатат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сусенстатат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСЕНСТАТИТ (susenstatite) (кд) – във:
икокореномически сусенстатит;
икономически сусенстатит;
икореномически сусенстатит;
икотехномически сусенстатит;
икоуниреномически сусенстатит;
типичен икокореномически сусенстатит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сусенстатит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сусенстатит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сусенстатит (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сусенстатит (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСЕНСТИНТ (susenstint) (кд) – във:
икокореномически сусенстинт;
икономически сусенстинт;
икореномически сусенстинт;
икотехномически сусенстинт;
икоуниреномически сусенстинт;
типичен икокореномически сусенстинт (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сусенстинт (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сусенстинт (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сусенстинт (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икоуниреномически сусенстинт (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСЕНСТИТ (susenstite) (кд) – във:
икокореномически сусенстит;
икономически сусенстит;
икореномически сусенстит;
икотехномически сусенстит;
икоуниреномически сусенстит;
типичен икокореномически сусенстит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сусенстит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сусенстит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сусенстит (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сусенстит (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСЕНСТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(susenstitive two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически
сусенстит.
СУСЕНСТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(susenstitive two-stage economic monad) – същото като икономически сусенстит.
СУСЕНСТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(susenstitive two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически сусенстит.
СУСЕНСТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(susenstitive two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически
сусенстит.
СУСЕНСТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (susenstitive two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически сусенстит.
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСЕНСТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (susenstitive two-stage typical ecocorenomic monad) – същото като
икокореномически сусенстит.
СУСЕНСТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (susenstitive two-stage typical economic monad) – същото като икономически сусенстит.
СУСЕНСТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (susenstitive two-stage typical ecorenomic monad) – същото като
икореномически сусенстит.
СУСЕНСТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (susenstitive two-stage typical ecotechnomic monad) – същото като
икотехномически сусенстит.
СУСЕНСТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (susenstitive two-stage typical ecounirenomic monad) – същото
като икоуниреномически сусенстит.
СУСЕНСТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (susenstitive ecocorenomic monad) (ки) – във:
сусенститна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически сусенстит).
СУСЕНСТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (susenstitive economic monad) (ки) – във:
сусенститна двустепенна икономическа монада (същото като икономически сусенстит).
СУСЕНСТИТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (susenstitive ecorenomic
monad) (ки) – във:
сусенститна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сусенстит).
СУСЕНСТИТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (susenstitive ecotechnomic monad) (ки) – във:
сусенститна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически сусенстит).
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСЕНСТИТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (susenstitive
ecounirenomic monad) (ки) – във:
сусенститна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически сусенстит).
СУСЕНСТИТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (susenstitive typical ecocorenomic monad) (ки) – във:
сусенститна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като икокореномически сусенстит).
СУСЕНСТИТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (susenstitive
typical economic monad) (ки) – във:
сусенститна двустепенна типична икономическа монада (същото като
икономически сусенстит).
СУСЕНСТИТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (susenstitive typical ecorenomic monad) (ки) – във:
сусенститна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
икореномически сусенстит).
СУСЕНСТИТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (susenstitive typical ecotechnomic monad) (ки) – във:
сусенститна двустепенна типична икотехномическа монада (същото като икотехномически сусенстит).
СУСЕНСТИТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА
(susenstitive typical ecounirenomic monad) (ки) – във:
сусенститна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото
като икоуниреномически сусенстит).
СУСТАДАНТНА ИКОНОМИКА* (sustsdantal economy) – вж. тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
СУСТАДАНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
(sustadantal economic stratificationality) (ки) – във:
ингредиентна сустадантна икономическа стратификационност (вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти).
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАНТ (sustant) (кд) – във:
икокореномически сустант;
икокореномически сустанти;
икономически сустант;
икономически сустанти;
икореномически сустант;
икореномически сустанти;
икотехномически сустант;
икотехномически сустанти;
икоуниреномически сустант;
икоуниреномически сустанти;
типичен икокореномически сустант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустант (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
типичен икореномически сустант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустант (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустант (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТАНТИВНОСТНА ИКОНОМИКА* (sustantalitic economy) – вж. тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
СУСТАНТИВНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
(substantivitical economic stratificationality) (ки) – във:
ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
(същото като ингредиентна субстанциална икономическа стратификационност).
СУСТАТ (sustate) (кд) – във:
икокореномически сустат;
икономически сустат;
икореномически сустат;
икотехномически сустат;
икоуниреномически сустат;
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически сустат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустат (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
типичен икореномически сустат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТАТАНТ (sustatant) (кд) – във:
икокореномически сустатант (вж. релевантен типичен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономически сустатант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
икореномически сустатант (вж. релевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент);
икотехномически сустатант (вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномически сустатант (вж. релевантен типичен диалектически
икоуниреномически ингредиент).
СУСТАТАНТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (sustatantal
ecocorenomic incentite) – същото като сустатантно инцентитално икокореномическо участие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(sustatantal ecocorenomic obtiincentite) – същото като сустатантна инцентитална икокореномическа заделеност и като сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatantal ecocorenomic obtisubstantite) – същото като сустатантен икокореномически обтит.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatantal ecocorenomic obtisubstantite) – същото като сустатантно икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТ*
(sustatantal
ecocorenomic obtite), сустатантен икокореномически обтисубстантит, (*) –
вътрешен сустатантен статут (вътрешно-присъщ сустатантен статут) на
икокореномическия предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на икокореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото
съзнание) [или още вътрешен сустатантен икокореномически статут*
(internal sustatantal ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сустатантност* (ecocorenomic sustatantness), последната като общо понятие за икокореномическа субстатност* (ecocorenomic substatness) и икокореномическа запасност* (ecocorenomic stockness); общо понятие за субстатен икокореномически обтит и запасов икокономически обтит (икокореномическият сустатант е типична реализация на икокореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатантен
обтит на икокореномическия предмет (и сустатантен обтит на сустатантния
субтит на икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от сустатантен икотехномическия обтиобективит (вж. сустатантен икотехномически обективит) и сустатантен
икономическия обтисубективит (вж. сустатантен икономически субективит) (както и общо понятие за сустатантен икореномически обтисубстантит (в т.ч. и за сустатантен икономически обтисубективит и сустатантен
икотехномически обтиобективит) и сустатантен икоуниреномически обтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатантният икономически обтисубективит е сустатантна икономическа оценка на сустатантния икотехномически обтиобективит. Сустатантният икокореномически обтит е такава субстантивностна сустатантна оценка на сустатантния икокореномически предмет (респ. на сустатантния икокореномически ингредиент), дадена от сустатантния икокореномически субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован
критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е
най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е
обективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка или още
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатантна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical ecocorenomic sustatantal
appraisement) [на която отговаря обективно-субстантивностният сустатантен икокореномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен сустатантен ингредиент или още обективно отражение на
обективно-необходимия субстантивностен сустатантен ингредиент]; в този
смисъл тя е опосредствено-субстантивностна сустатантна икокореномическа
оценка (респ. опосредствено-субстантивностен сустатантен икокореномически
ингредиент).
Начинът на субективизиране на сустатантния икокореномическия обтит
е сустатантният икокореномически субтит (сустатантният икокореномически субтисубстантит). Сустатантният икокореномически обтит и сустатантният икокореномически субтит са категории на статута на сустатантния
икокореномически предмет* (statute of the sustatantal ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този
статут. Сустатантният икокореномическия обтит се снема в сустатантния икокореномически субтит: сустатантният икокореномически субтит е сустатантния икокореномически обтит в снет вид. Сустатантният икокореномически субит е скрит в сустатантния икокореномически обтит, а сустатантният икокореномическия обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут
на сустатантния икокореномически предмет] се разкрива чрез сустатантния
икоконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият
статут на сустатантния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.

128

128

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сустатантен икокореномически обтит (СН = сустатантен)
СН икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СН икореномически
ингредиент)
(СН икореномически
субстантит;
СН икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУСТАТАНТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatantal ecocorenomic obtitranscentite) – същото като сустатантна трансцентитална икокореномическа заделеност и като сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(sustatantal ecocorenomic obtiunicentite) – същото като сустатантна уницентитална икокореномическа заделеност и като сустатантно уницентитално
икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (sustatantal
ecocorenomic obticentite) – същото като сустатантна центитална икокореномическа заделеност и като сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(sustatantal ecocorenomic statisubstantite) – същото като сустатантен икокореномически субстантит;
СУСТАТАНТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (sustatantal
ecocorenomic substantite), сустатантен икокореномически статит, сустатантен икокореномически статисубстантит, сустатантно икокореномическо
участие, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сустатантен икономически субективит и сустатантен икотехномически обективит (както и общо понятие за сустатантен икореномически субстантит (в т.ч. и за сустатантен икономически субективит и сустатантен
икотехномически обективит) и сустатантен икоуниреномически субстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатантеният икономически субективит е сустатантена икономическа оценка на сустатантния икотехномически обективит; една от разновидностите на икокореномическия субстантит (вж.) и един от конкретните
изрази
на
икокореномическата
сустатантност*
(ecocorenomic
sustatantness), последната като общо понятие за икокореномическа субстатност* (ecocorenomic substatness) и икокореномическа запасност*
(ecocorenomic stockness); общо понятие за субстатен икокореномически субстантит и запасов икокономически субстантит (икокореномическият сустатант е типична реализация на икокореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидносубстантивностният сустатантен икокореномически ингредиент* (statedly-substantivitical sustatantal ecocorenomic ingredient), какъвто е всеки
сустатантен икокореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което
се прави между сустатантния икономическия субективит и сустатантния
икотехномически обективит (като негови съставни елементи), е според тяхната
130

130

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна или субективна), т.е.
според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отношението, което сустатантният икокореномически субект има към природата на
наблюдавания и оценявания сустатантен икокореномически предмет, което
означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От
своя страна, сустатантният икотехномически обективит е общо понятие за
сустатантен икотехномически обтиобективит и сустатантен икотехномически субтиобективит, а сустатантният икономически субективит е общо
понятие за сустатантен икономически обтисубективит и сустатантен икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия
разграничението се прави според общностния икореномически статут на
сустатантния икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на
наблюдението и оценяването на сустатантния икокореномически субстантит,
което се извършва от сустатантния икокореномически субект) (табл. 1). Вж.
икореномически субект.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сустатантен икокореномически субстантит (СН = сустатантен)
СН икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СН икореномически
ингредиент)
(СН икореномически
субстантит;
СН икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУСТАТАНТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(sustatantal ecocorenomic subtiincentite) – същото като сустатантна икокореномическа ценностност и като сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatantal ecocorenomic subtisubstantite) – същото като сустатантен икокореномически субтит.
СУСТАТАНТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatantal ecocorenomic subtisubstantite) – същото като сустатантно икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТ*
(sustatantal
ecocorenomic subtite), сустатантен икокореномически субтисубстантит, (*) –
външен сустатантен статут (външно-присъщ сустатантен статут) на икокореномическия предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на икокореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен сустатантен икокореномически статут* (external
sustatantal ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сустатантност* (ecocorenomic sustatantness), последната като общо понятие за
икокореномическа субстатност* (ecocorenomic substatness) и икокореномическа запасност* (ecocorenomic stockness); общо понятие за субстатен икокореномически субтит и запасов икокономически субтит (икокореномическият сустатант е типична реализация на икокореномическия сустант) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатантен субтит на
икокореномическия предмет (и сустатантен субтит на сустатантния обтит на
икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от сустатантния икотехномически субтиобективит (вж. икотехномически обективит) и сустатантния икономически субтисубективит (вж. сустатантен икономически субективит) (както и общо понятие за сустатантен икореномически субтисубстантит (в т.ч. и за сустатантен икономически субтисубективит и сустатантен икотехномически
субтиобективит) и сустатантен икоуниреномически субтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатантният икономически субтисубективит е сустатантна икономическа
оценка на сустатантния икотехномически субтиобективит. Сустатантният икокореномическият субтит е такава субстантивностна сустатантна оценка на сустатантния икокореномически предмет (респ. на сустатантния икокореномически ингредиент), дадена от сустатантния икокореномически субект, която е
съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му
позволяват да постигне повече): това е субективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка или още субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е субективносубстантивностна сустатантна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical sustatantal ecocorenomic appraisement [на която отговаря субективно-субстантивностният сустатантен икокореномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен сустатантен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен сустатантен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредственосубстантивностна сустатантна икокореномическа оценка (респ. непосредствено-субстантивностен сустатантен икокореномически ингредиент).
Сустатантният икокореномически субтит (сустатантният икокореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на сустатантния
икокореномическия обтит. Сустатантният икокореномически обтит и сустатантният икокореномически субтит са категории на статута на сустатантния
икокореномически предмет* (statute of the sustatantal ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този
статут. Сустатантният икорекономически обтит се снема в сустатантния икореномически субтит: сустатантният икокореномически субтит е сустатантния
икокореномически обтит в снет вид. Сустатантният икокореномически субит е
скрит в сустатантния икокореномически обтит, а сустатантният икокореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на
сустатантния икокореномически предмет] се разкрива чрез сустатантния икоконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на сустатантния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо
в икономиката). Вж. табл. 1.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сустатантен икокореномически субтит (СН = сустатантен)
СН икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СН икореномически
ингредиент)
(СН икореномически
субстантит;
СН икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУСТАТАНТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatantal ecocorenomic subtitranscentite) – същото като сустатантна икокореномическа ценностност и като сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(sustatantal ecocorenomic subtiunicentite) – същото като сустатантна икокореномическа ценностност и като сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (sustatantal
ecocorenomic subticentite) – същото като сустатантна икокореномическа ценностност и като сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (sustatantal
ecocorenomic transcentite) – същото като сустатантно трансцентитално икокореномическо участие.
СУСТАТАНТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (sustatantal
ecocorenomic unicentite) – същото като сустатантно уницентитално икокореномическо участие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЦЕНТИТ*
(sustatantal
ecocorenomic centite) – същото като сустатантно центитално икокореномическо участие.
СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (sustatantal economic
interest) – същото като сустатантна икореномическа обтизначимост.
СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (sustatantal economic
interest) (ки) – във:
сустатантен икономически интерес (същото като сустатантна икореномическа обтизначимост);
сустатантен инцентитален икономически интерес (същото като сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтиинцентит);
сустатантен трансцентитален икономически интерес (същото като
сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтитрансцентит);
сустатантен уницентитален икономически интерес (същото като сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатантен
икономически обтиуницентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен центитален икономически интерес (същото като сустатантна центитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтицентит).
СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (sustatantal economic
incentite) – същото като сустатантна инцентитална икономическа значимост.
СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (sustatantal
economic obtiincentite) – същото като сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост и като сустатантен инцентитален икономически интерес.
СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (sustatantal
economic obtisubjectivit) – вж. икономически сустатантен субективит.
СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (sustatantal
economic obtitranscentite) – същото като сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост и като сустатантен трансцентитален икономически интерес.
СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (sustatantal
economic obtiunicentite) – същото като сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост и като сустатантен уницентитален икономически интерес.
СУСТАТАНТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(sustatantal
economic obticentite) – същото като сустатантна центитална икономическа
обтизначимост и като сустатантен центитален икономически интерес.
СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБЕКТИВИТ* (sustatantal
economic statisubjectivit) – същото като сустатантен икономически субективит.
СУСТАТАНТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБЕКТИВИТ*
(sustatantal
economic subjectivit), сустатантен икономически статисубективит, (*) –
външна сустатантна субстантивност (външно-представена сустатантна
субстантивност) на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и
на икономическата система, която е негово системно отражение в човешкото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзнание) [или още външна сустатантна икономическа субстантивност*
(external sustatantal economic substantivity)]; една от разновидностите на икономическия субективит (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата
сустатантност* (economic sustatantness), последната като общо понятие за
икономическа субстатност* (economic substatness) и икономическа запасност* (economic stockness); общо понятие за субстатен икономически субективит и запасов икономически субективит (икономическият сустатант е
типична реализация на икономическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатантен субективит на икономическия предмет (и сустатантен субективит на сустатантния обективит на икономическия
предмет). Той е такава сустатантна икономическа оценка на икотехномическия
предмет (в т.ч. и на икотехномическия ингредиент), дадена от сустатантния
икономическия субект, която според субективното му икономическо виждане
съответства на неговия сустатантен икономически интерес, но съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на ингредиета) субективна природа. Икономическият субект субективизира сустатантните икономически предмети (в т.ч. и
сустатантните икономически ингредиенти) и затова по определение (и от субстантивностна гледна точка) те са субективностни сустатантни икономически предмети* (subjectivitical sustatantal economic things) [в т.ч. и субективностни сустатантни икономически ингредиенти* (subjectivitical sustatantal
economic ingredients)]. Ето защо сустатантната икономическа оценка е субективностна сустатантна икономическа оценка* (subjectivitical sustatantal economic appraisement). Субективното икономическо виждане на
икономическия субект за сустатантните икономически предмети (респ. ингредиенти) е субективностно виждане (тъй като то произтича от субективната
природа на оценяващия субект).
Сустатантният икономически субективит (сустатантният икономически статисубективит) е начинът на икономизиране на сустатантния икотехномически обективит (казано по-общо, сустатантната икономика е икономизирана сустатантна икотехномика). Сустатантният икотехномически обективит и сустатантният икономически субективит са категории на сустатантната субстантивност на икореномическия предмет* (sustatantal substantivity
of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази субстантивност. Сустатантният икотехномически
обективит се снема в сустатантния икономически субективит: сустатантният
икономически субективит е сустатантния икотехномически обективит в снет
вид. Сустатантният икономически субективит е скрит в сустатантния икотех138
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически обективит, а сустатантният икотехномически обективит [който е
първичната (примитивната) и определящата субстантивност на сустатантния
икореномически предмет] се разкрива чрез сустатантния икономически субективит [който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност на
сустатантния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в
икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
сустатантния икономически субективит са (вж. табл. 1):
(1) сустатантният икономически обтисубективит* (sustatantal economic
obtiobjectivit) [същото като обективно-субективностен сустатантен икономически предмет* (objectively-objectivitical sustatantal economic thing) и като субектностен сустатантен икономически предмет* (objectiveneous
sustatantal economic thing)], респ. обективно-субективностният сустатантен икономически ингредиент* (objectively-objectivitical sustatantal economic
ingredient) [същото като субектностен сустатантен икономически ингредиент* (objectiveneous sustatantal economic ingredient)] – когато икономическият субект е обективно-субективностен сустатантен икономически субект (същото като субектностен сустатантен икономически субект); при
него субективностната оценка е съобразена с (произтича от) някакъв научнообоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите
възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен
интерес: това е обективно-изисквана субективностна сустатантна оценка
или още обективно отражение на обективно-необходимата субективностна
сустатантна оценка, т.е. е обективно-субективностна сустатантна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical sustatantal economic appraisement),
което е същото като субектностна сустатантна икономическа оценка*
(subjectiveneous sustatantal economic appraisement) [на която отговаря обективно-субективност-ният сустатантен икономически ингредиент, който е
обективно-изискван субективностен сустатантен ингредиент или още
обективно отражение на обективно-необходимия субективностен сустатантен
ингредиент]. В този смисъл тя е опосредствено-субективностна сустатантна
икономическа оценка (респ. опосредствено-субективностен сустатантен икономически ингредиент).
(2) сустатантният икономически субтисубективит* (sustatantal
economic subtiobjectivit) [същото като субективно-субективностен сустатантен икономически предмет* (subjectively-subjectivitical sustatantal
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic thing) и като субективистичен сустатантен икономически предмет* (subjectivistical sustatantal economic thing)], респ. субективносубективностният сустатантен икономически ингредиент* (subjectivelysubjectivitical sustatantal economic ingredient) [същото като субективистичен
сустатантен икономически ингредиент* (subjectivistical sustatantal economic
ingredient)] – когато сустатантният икономически субект е субективносубективностен сустатантен икономически субект (същото като субективистичен сустатантен икономически субект); при него субективностната сустатантна оценка е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешноконституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за него от
гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигни повече): това е субективно-изисквана сустатантна субективностна оценка или още субективно
отражение на обективно-необходимата сустатантна субективностна оценка,
т.е. е субективно-субективностна сустатантна икономическа оценка*
(subjectively-subjectivitical sustatantal economic appraisement), което е същото
като
субективистична
сустатантна
икотехномическа
оценка*
(subjectivistical sustatantal ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективно-субективностният сустатантен икономически ингредиент,
който е субективно-изискван сустатантен субективностен ингредиент
или още субективно отражение на обективно-необходимия субективностен
сустатантен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субективностна
сустатантна икономическа оценка (респ. непосредствено-субективностен сустатантен икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантния икореномически ингредиент според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на сустатантния икотехномически субективит при тях (СН = сустатантен)
СН икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СН икореномически
ингредиент)
(СН икореномически
субстантит;
СН икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (sustatantal
economic subtiincentite) – същото като сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост и като сустатантна икономическа ценност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБЕКТИВИТ* (sustatantal
economic subtisubjectivit) – вж. сустатантен икономически субективит.
СУСТАТАНТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatantal economic subtitranscentite) – същото като сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост и като сустатантна икономическа
ценност.
СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (sustatantal
economic subtiunicentite) – същото като сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост и като сустатантна икономическа ценност.
СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (sustatantal
economic subticentite) – същото като сустатантна центитална икономическа
субтизначимост и като сустатантна икономическа ценност.
СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (sustatantal
economic transcentite) – същото като сустатантна трансцентитална икономическа значимост.
СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (sustatantal economic
unicentite) – същото като сустатантна уницентитална икономическа значимост.
СУСТАТАНТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (sustatantal economic
centite) – същото като сустатантна центитална икономическа значимост.
СУСТАТАНТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНЦЕНТИТ*
(sustatantal
ecorenomic incentite) – същото като сустатантно инцентитално икореномическо участие.
СУСТАТАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (sustatantal
ecorenomic obtiincentite) – същото като сустатантн инцентитална икореномическа заделеност и като сустатантн инцентитално икореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatantal ecorenomic obtisubstantite) – същото като сустатантен икореномически обтит.

142

142

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (sustatantal ecorenomic
obtite), сустатантен икореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен сустатантен статут (вътрешно-присъщ сустатантен статут) на икореномическия предмет (в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още
вътрешен сустатантен икореномически статут* (internal sustatantal
ecorenomic statute)]; една от разновидностите на икореномическия обтит (вж.)
и един от конкретните изрази на икореномическата сустатантност*
(ecorenomic sustatantness), последната като общо понятие за икореномическа
субстатност* (ecorenomic substatness) и икореномическа запасност*
(ecorenomic stockness); общо понятие за субстатен икореномически обтит и
запасов икономически обтит (икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност); сустатантен обтит на икореномическия предмет (и сустатантен обтит на сустатантния субтит на икореномическия предмет). Сустатантният икореномически обтит е такава субстантивностна сустатантна оценка на
икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от
сустатантния икореномически субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за
оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в
т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана субстантивностна
сустатантна оценка или още обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сустатантна икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical sustatantal ecorenomic appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният сустатантен икореномически ингредиент, който
е обективно-изискван субстантивностен сустатантен ингредиент или
още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен сустатантен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-субстантивностна сустатантна икореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен сустатантен икореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на сустатантния икореномически обтит е
сустатантният икореномически субтит (сустатантният икореномически
субтисубстантит). Сустатантният икореномически обтит и сустатантният
икореномически субтит са категории на статута на сустатантния икореномически предмет* (statute of the sustatantal ecorenomic thing), като в частност
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Сустатантният икореномически обтит се снема в сустатантния икореномически субтит: сустатантният икореномически субтит е сустатантния икореномически
обтит в снет вид. Сустатантният икореномически субит е скрит в сустатантния
икореномически обтит, а сустатантният икореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на сустатантния икореномически предмет] се разкрива чрез сустатантния иконоремически субтит [който е
вторичният (производният) и решаващият статут на сустатантния икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантния икореномически обтит са сустатантният икотехномически обтиобективит (вж. икотехномически обективит) и сустатантният икономически обтисубективит (вж. икономически субективит).
СУСТАТАНТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatantal ecorenomic obtitranscentite) – същото като сустатантн трансцентитална икореномическа заделеност и като сустатантн трансцентитално
икореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (sustatantal
ecorenomic obtiunicentite) – същото като сустатантн уницентитална икореномическа заделеност и като сустатантн уницентитално икореномическо
обтиучастие.
СУСТАТАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (sustatantal
ecorenomic obticentite) – същото като сустатантн центитална икореномическа заделеност и като сустатантн центитално икореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(ecorenomic statisubstantite) – същото като сустатантен икореномически субстантит;
СУСТАТАНТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(sustatantal ecorenomic statisubstantite) – същото като сустатантен икореномически статит;
СУСТАТАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИТ* (sustatantal ecorenomic
statite), сустатантен икореномически субстантит, сустатантен икореномически статисубстантит, (*) – общо понятие за сустатантен икореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтит и сустатантен икореномически обтит, които са негови разновидности [то е или сустатантен икореномически субтит, или сустатантен икореномически обтит (според общностния икореномически статут), но не и двата заедно в тяхното цялостно единство]; една от разновидностите на икореномическия статит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сустатантност* (ecorenomic sustatantness), последната като общо понятие за
икореномическа субстатност* (ecorenomic substatness) и икореномическа
запасност* (ecorenomic stockness); общо понятие за субстатен икореномически статит и запасов икономически статит (икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидносубстантивностният
сустатантен
икореномически
ингредиент*
(statedly-substantivitical sustatantal ecorenomic ingredient), какъвто е всеки сустатантен икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави
между сустатантния икореномически субтит и сустатантния икореномически
обтит, е от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на
сустатантния икореномически статит, което се извършва от сустатантния икореномическия субект, т.е. според неговия статут. От своя страна, сустатантният икореномически обтит е общо понятие за сустатантен икотехномически обтиобективит и сустатантен икономически обтисубективит, а икореномическият субтит е общо понятие за сустатантен икотехномически субтиобективит и сустатантен икономически субтисубективит [(вътре във
всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според субстантивностната икореномическа ингредиентност , т.е. според субстанциалната
природа на сустатантните икореномически предмети (дали тя, съответно, тя е
обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и поспециално от гледна точка на отношението, което сустатантният икореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания сустатантен
икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и
обективита) субстантивност]. Вж. икореномически субект.
СУСТАТАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (sustatantal
ecorenomic substantite), сустатантен икореномически статит, сустатантен
икореномически статисубстантит, сустатантно икореномическо участие,
(*) – общо понятие за сустатантен икономически субективит и сустатантен
икотехномически обективит, които са негови разновидности [то е или сустатантен икономически субективит, или сустатантен икотехномически обекти145
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вит (според субстантивностната икореномическа ингредиентност), но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство]; една от разновидностите на икореномическия субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сустатантност* (ecorenomic sustatantness), последната като общо
понятие за икореномическа субстатност* (ecorenomic substatness) и икореномическа запасност* (ecorenomic stockness); общо понятие за субстатен
икореномически субстантит и запасов икономически субстантит (икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия сустант)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов частен случай
е статидно-субстантивностният сустатантен икореномически ингредиент* (statedly-substantivitical sustatantal ecorenomic ingredient), какъвто е всеки
сустатантен икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се
прави между сустатантния икономически субективит и сустатантния икотехномически обективит, е според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и поспециално от гледна точка на отношението, което сустатантеният икореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания сустатантен
икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и
обективита) субстантивност. От своя страна, сустатантният икотехномически обективит е общо понятие за сустатантен икотехномически обтиобективит и сустатантен икотехномически субтиобективит, а сустатантният
икономически субективит е общо понятие за сустатантен икономически обтисубективит и сустатантен икономически субтисубективит (вътре във
всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на сустатантения икореномически субект, т.е. от
гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на сустатантния
икореномически субстантит, което се извършва от сустатантния икореномически субект). Вж. икореномически субект.
СУСТАТАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (sustatantal
ecorenomic subtiincentite) – същото като сустатантна икореномическа ценностност и като сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatantal ecorenomic subtisubstantite) – същото като сустатантен икореномически субтит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (sustatantal ecorenomic
subtite), сустатантен икореномически субтисубстантит, (*) – външен сустатантен статут (външно-присъщ сустатантен статут) на икореномическия
предмет (в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата система,
която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен
сустатантен икореномически статут* (external sustatantal ecorenomic statute)];
една от разновидностите на икореномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сустатантност* (ecorenomic
sustatantness), последната общо понятие за икореномическа субстатност*
(ecorenomic substatness) и икореномическа запасност* (ecorenomic stockness);
общо понятие за субстатен икореномически субтит и запасов икономически
субтит (икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатантен субтит на икореномическия предмет (и сустатантен субтит на сустатантния обтит на икореномическия предмет). Сустатантният икореномически
субтит е такава субстантивностна сустатантна оценка на икореномическия
предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от сустатантния икореномически субект, която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешноконституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за него от
гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигне повече): това е субективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка или още субективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка,
т.е. е субективно-субстантивностна сустатантна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical sustatantal ecorenomic appraisement) [на която
отговаря субективно-субстантивностният сустатантен икореномически
ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен сустатантен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия
субстантивностен сустатантен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна икореномическа сустатантан оценка (респ. непосредствено-субстантивностен сустатантен икореномически ингредиент).
Сустатантният икореномически субтит (сустатантният икореномически
субтисубстантит) е начинът на субективизиране на сустатантния икореномически обтит. Сустатантният икореномически обтит и сустатантният икореномически субтит са категории на статута на сустатантния икореномически
предмет* (statute of the sustatantal ecorenomic thing), като в частност представ147
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ляват относително различни степени (равнища) на този статут. Сустатантният
икореномически обтит се снема в сустатантния икореномически субтит: сустатантният икореномически субтит е сустатантния икореномически обтит в
снет вид. Сустатантният икореномически субит е скрит в сустатантния икореномически обтит, а сустатантният икореномически обтит [който е първичният
(примитивният) и определящият статут на сустатантния икореномически
предмет] се разкрива чрез сустатантния иконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на сустатантния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантния икореномически субтит са сустатантният икотехномически субтиобективит (вж. сустатантен икотехномически обективит)
и сустатантният икономически субтисубективит (вж. сустатантен икономически субективит).
СУСТАТАНТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatantal ecorenomic subtitranscentite) – същото като сустатантна икореномическа ценностност и като сустатантно трансцентитално икореномическо
субтиучастие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(sustatantal ecorenomic subtiunicentite) – същото като сустатантна икореномическа ценностност и като сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (sustatantal
ecorenomic subticentite) – същото като сустатантна икореномическа ценностност и като сустатантно центитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (sustatantal
ecorenomic transcentite) – същото като сустатантно трансцентитално икореномическо участие.
СУСТАТАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (sustatantal
ecorenomic unicentite) – същото като сустатантно уницентитално икореномическо участие.
СУСТАТАНТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (sustatantal ecorenomic
centite) – същото като сустатантно центитално икореномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (sustatantal
ecotechnomic incentite) – същото като сустатантен инцентитален икотехномически принос.
СУСТАТАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБЕКТИВИТ* (sustatantal
ecotechnomic objectivit), сустатантен икотехномически статиобективит, (*) –
вътрешна сустатантна субстантивност (вътрешно-присъща субстантивност) на икотехномическия предмет (в т.ч. и на икотехномическия обект и на
икотехномическата система, която е негово системно отражение в човешкото
съзнание) [или още вътрешна сустатантна икотехномическа субстантивност* (internal sustatantal ecotechnomic substantivity)]; една от разновидностите
на икотехномическия обективит (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сустатантност* (ecotechnomic sustatantness), последната
като общо понятие за икотехномическа субстатност* (ecotechnomic substatness) и икотехномическа запасност* (ecotechnomic stockness); общо понятие
за субстатен икотехномически обективит и запасов икотехномически
обективит (икотехномическият сустатант е типична реализация на икотехномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатантен обективит на икотехномическия предмет (и сустатантен
обективит на сустатантния субективит на икотехномическия предмет). Той е
такава сустатантна икотехномическа оценка на сустатантния икотехномически
предмет (в т.ч. и на сустатантния икотехномически ингредиент), дадена от
сустатантния икотехномическия субект, която според субективното му икотехномическо виждане съответства на неговия сустатантен икотехномически
интерес, но съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на ингредиета) обективна природа. Икотехномическият субект обективизира сустатантните икотехномически предмети (в т.ч. и сустатантните икотехномически ингредиенти)
и затова по определение (и от субстантивностна гледна точка) те са обективностни сустатантни икотехномически предмети* (objectivitical sustatantal
ecotechnomic things) [в т.ч. и обективностни сустатантни икотехномически ингредиенти* (objectivitical sustatantal ecotechnomic ingredients)]. Ето защо
сустатантната икотехномическата оценка е обективностна сустатантна
икотехномическа
оценка*
(objectivitical
sustatantal
ecotechnomic
appraisement). Субективното икотехномическо виждане на икотехномическия
субект за сустатантните икотехномически предмети (респ. ингредиенти) е
обективностно виждане (тъй като то произтича от обективната природа на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оценявания предмет, респ. на оценявания ингредиент, от определянето му като
обективна действителност).
Начинът на икономизиране на сустатантния икотехномически обективит
е сустатантния икономически субективит (сустатантния икономически статисубективит) (казано по-общо, сустатантната икономика е икономизирана
сустатантна икотехномика). Сустатантният икотехномически обективит и сустатантният икономически субективит са категории на сустатантната субстантивност на икореномическия предмет* (sustatantal substantivity of the
ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази субстантивност. Сустатантният икотехномически обективит се снема в сустатантния икономически субективит: сустатантния икономически субективит е сустатантният икотехномически обективит в снет вид.
Сустатантният икономически субективит е скрит в сустатантния икотехномически обективит, а сустатантният икотехномически обективит [който е първичната (примитивната) и определящата субстантивност на сустатантния икореномически предмет] се разкрива чрез сустатантния икономически субективит [който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност на сустатантния икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
сустатантния икотехномически обективит са (вж. табл. 1):
(1) сустатантният икотехномически обтиобективит* (sustatantal
ecotechnomic obtiobjectivit) [същото като обективно-обективностен сустатантен икотехномически предмет* (objectively-objectivitical sustatantal
ecotechnomic thing) и като обектностен сустатантен икотехномически
предмет* (objectiveneous sustatantal ecotechnomic thing)], респ. обективнообективностният
сустатантен
икотехномически
ингредиент*
(objectively-objectivitical sustatantal ecotechnomic ingredient) [същото като
обектностен сустатантен икотехномически ингредиент* (objectiveneous
sustatantal ecotechnomic ingredient)] – когато сустатантният икотехномически
субект е обективно-обективностен сустатантен икотехномически субект (същото като обектностен сустатантен икотехномически субект);
при него обективностната сустатантна оценка на икотехномическия субект е
съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий
(непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който
(при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият
за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективно150
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изисквана сустатантна обективностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатантна оценка, т.е. е
обективно-обективностна сустатантна икотехномическа оценка*
(objectively-objectivitical sustatantal ecotechnomic appraisement), което е същото
като обектностна сустатантна икотехномическа оценка* (objectiveneous
sustatantal ecotechnomic appraisement) [на която отговаря обективнообективностният сустатантен икотехномически ингредиент, който е
обективно-изискван сустатантен обективностен ингредиент или още
обективно отражение на обективно-необходимия обективностен сустатантен
ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-обективностна сустатантна
икотехномическа оценка (респ. опосредствено-обективностен сустатантен
икотехномически ингредиент);
(2) сустатантният икотехномическия субтиобективит* (sustatantal
ecotechnomic subtiobjectivit) [същото като субективно-обективностен сустатантен икотехномически предмет* (subjectively-objectivitical sustatantal
ecotechnomic thing) и като обективистичен сустатантен икотехномически
предмет* (objectivistical sustatantal ecotechnomic thing)], респ. субективнообективностният
сустатантен
икотехномически
ингредиент*
(subjectively-objectivitical sustatantal ecotechnomic ingredient) [същото като
обективистичен
сустатантен
икотехномически
ингредиент*
(objectivistical sustatantal ecotechnomic ingredient)] – когато сустатантният икотехномически субект е субективно-обективностен сустатантен икотехномически субект (същото като обективистичен сустатантен икотехномически субект); при него обективностната сустатантна оценка е съобразена с
(произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай
може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да
постигни повече): това е субективно-изисквана обективностна сустатантна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатантна оценка, т.е. е субективно-обективностна сустатантна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical sustatantal
ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична сустатантна икотехномическа оценка* (objectivistical sustatantal ecotechnomic
appraisement) [на която отговаря субективно-обективностният сустатантен икотехномически ингредиент, който е субективно-изискван обективностен сустатантен ингредиент или още субективно отражение на обек151
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивно-необходимия обективностен сустатантен ингредиент]; в този смисъл тя
е непосредствено-обективностна сустатантна икотехномическа оценка (респ.
непосредствено-обективностен сустатантен икотехномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантния икореномически ингредиент според
субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут
и мястото на сустатантния икотехномически обективит при тях (СН = сустатантен)
СН икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СН икореномически
ингредиент)
(СН икореномически
субстантит;
СН икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУСТАТАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (sustatantal
ecotechnomic obtiincentite) – същото като сустатантен инцентитален икотех153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически обтипринос и като сустатантна инцентитална икотехномическа
зададеност.
СУСТАТАНТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИОБЕКТИВИТ*
(sustatantal ecotechnomic obtiobjectivit) – вж. сустатантен икотехномически
обективит.
СУСТАТАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (sustatantal
ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икотехномически обтиобективит, сустатантна икотехномическа зададеност, (*) – икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект [на обективностен икотехномически субект*
(objectivitical sustatantal ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика);
една от разновидностите на икотехномическия обтипринос (вж.) и един от
конкретните изрази на икотехномическата обтисустатантност*
(ecotechnomic obtisustatantness), последната като общо понятие за икотехномическа обтисубстатност* (ecotechnomic obtisubstatness) и икотехномическо обтизапасност* (ecotechnomic obtistockness); общо понятие за субстатен икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтипринос
(икотехномическият сустатант е типична реализация на икотехномическия
сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантният икотехномически обтипринос е сустатантен икотехномически ингредиент
в качеството му на обективно-изисквана обективностна сустатантна
оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатантна оценка, т.е. е обективно-обективностна сустатантна
икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical sustatantal ecotechnomic
appraisement), което е същото като обектностна сустатантна икотехномическа оценка* (objectiveneous sustatantal ecotechnomic appraisement). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното икореномическо обтиучастие. Сустатантният икореномически обтипринос е форма на съществуване на сустатантната
икотехномическа обтиенергия (sustatantal ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна икотехномическа обтиактивност (вж. икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантна икотехномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна икотехномическа обтипотенциалност (също).
Сустатантният икотехномически обтипринос е обективен сустатантен
икотехномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сустатантен икотехномически ингредиент* (objectively-indispensable sustatantal
ecotechnomic ingredient) [на обективно-изискван сустатантен икотехномически ингредиент* (objectively-required sustatantal ecotechnomic ingredient)] и в
частност – на обективно-необходим сустатантен икотехномически принос* (objectively-indispensable sustatantal ecotechnomic contribution) [на обективно-изискван сустатантен икотехномически принос* (objectivelyrequired sustatantal ecotechnomic contribution]. По-своята природа той е оптимален сустатантен икотехномически ингредиент* (optimal sustatantal
ecotechnomic ingredient) [в частност оптимален сустатантен икотехномически принос* (optimal ecotechnomic contribution)] и неговото формиране се
моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на неговата
обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да
бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни
икономически условия), произтичащи от ограничеността на икотехномическите
ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален обективнонеобходим сустатантен икотехномически принос* (individual
objectively-indispensable sustatantal ecotechnomic contribution) (съкратено: индивидуалнонеобходим сустатантен икотехномически принос), фирмен
обективнонеобходим сустатантен икотехномически принос* (firm
objectively-indispensable sustatantal ecotechnomic contribution) (съкратено: фирменонеобходим сустатантен икотехномически принос), обществен обективнонеобходим сустатантен икотехномически принос* (social
objectively-indispensable sustatantal ecotechnomic contribution) (съкратено: общественонеобходим сустатантен икотехномически принос) и т.н.
Сустатантният икотехномически обтипринос акцентира върху дейността
на сустатантния икотехномически субект, който формира структурата на сустатантния икотехномически обтиингредиент, последният в качеството му на
икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа
същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатантния икотехномически обтипринос са: (1) сустатантен трансцентитален
икотехномическа обтипринос (същото като сустатантен икотехномически
обтитрансцентит и същото като сустатантна трансцентитална икотехномическа заделеност и като сустатантна трансцентитална икотехномическа зададеност), (2) сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтиинцентит и същото
като сустатантна центитална икотехномическа заделеност и като сустатантна инцентитална икотехномическа зададеност), (3) сустатантен центитален икономически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтицентит и същото като сустатантна инцентитална икотехномическа заделеност и като сустатантна центитална икотехномическа зададеност), (4) сустатантен уницентитален икономически обтипринос (същото
като сустатантен икотехномически обтиуницентит и същото като сустатантна уницентитална икотехномическа заделеност и като сустатантна
уницентитална икотехномическа зададеност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатантен икотехномически обтипринос обикновено се
подразбира сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос. Вж. и
фиг. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН трансцентитален икотехномически принос;
СН икотехномически трансцентит
(СН трансцентитално икотехномическо участие;
СН икотехномически принос)

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

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

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

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

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

СН трансцентитален икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтитрансцентит
(СН трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СН трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

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

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

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

СН икономическа
значимост;
СН икономически
субективит

СН икотехномически принос;
СН икотехномически обективит

СН икореномическо участие;
СН икореномически субстантит

СН икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтисубективит;
СН икономическа
реализираност

СН икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиобективит;
СН икотехномическа
реализираност

СН икореномическо субтиучастие;
СН икореномически субтисубстантит;
СН икореномическа
реализираност

СН икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтисубективит;
СН икономически
интерес

СН икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиобективит;
СН икотехномическа
зададеност

СН икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтисубстантит;
СН икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатантен икотехномически обтипринос и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантния икотехномически обтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИТОП – икотехномически обтипринос)
Уницентитален ИТОП
Икотехномически обтипринос
(ИТОП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТОП
(икотехномически обтисустатит)
[цялостно
същество на
ИТОП]

Трансцентитал- Инцентитален
ен ИТОП
ИТОП

Центитален
ИТОП

(икотехномически обтиуницентит)

(икотехномически обтитрансцентит)

(икотехномически обтиинцентит)

(икотехномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИТОП]

[вътрешна определеност на
ИТОП]

[външна определеност на
ИТОП]

[общо понятие
за определност
на ИТОП]

(вид икоуниреномически
диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сустатитен
Сустатитен интрансцентитален
центитален
ИТОП
ИТОП

Сустатитен центитален ИТОП

(сустатитен
икотехномически обтиуницентит)

(сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икотехномически обтиинцентит)

(сустатитен икотехномически
обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на външната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на общата определеност
на
ИТОП]

(вид сустит на
икотехномическа същност)

(вид сустит
на икотехномическо явление)

(вид сустит на
икотехномически
диспозант)

Сустатитен
уницентитален
ИТОП

(вид икоуниреномически сус(вид сустит на
тит)
икотехномичес-ки диспозит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатен
ИТОП
(икотехномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИТОП]
(вид икоуниреномическа
субстанция)

Запасов
ИТОП
(икотехномически обтизапас)
[външно същество на
ИТОП]
(вид
икотехномическа
суперстанта)

Субстатен уницентитален
ИТОП

Субстатен трансцентитален
ИТОП

Субстатен инцентитален
ИТОП

Субстатен центитален ИТОП

(субстатен
икотехномически обтиуницентит)

(субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

(субстатен
икотехномически обтиинцентит)

(субстатен икотехномически
обтицентит)

[вътрешно същество на цяло-стната определеност на
ИТОП]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИТОП]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИТОП]

[вътрешно същество на общата определеност
на ИТОП]

(вид субстанция на икотехномически диспозит)

(вид субстанция
на икотехномическа същност)

(вид субстанция на икотехномическо явление)

(вид субстанция
на икотехномически диспозант)

Запасов уницентитален
ИТОП

Запасов трансцентитален
ИТОП

Запасов инцентитален
ИТОП

Запасов центитален
ИТОП

(запасов икотехномически
обтиуницентит)

(запасов икотехномически
обтитрансцентит)

(запасов икотехномически
обтиинцентит)

(запасов икотехномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИТОП]

[външно същество на вътрешната определеност на ИТОП]

[външно същество на външната определеност на ИТОП]

[външно същество на общата
опреде-леност на
ИТОП]

(вид суперстанта на икотехномически
диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа
същност)

(вид суперстан-та на
икотехномическо явление)

(вид суперстанта на икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТОП
(икотехномически обтисус-татант)
[общо понятие за същество на ИТОП]
(вид икотехно-мически
сус-тант)

Сустатантен
уницентитален
ИТОП

Сустатантен
трансцентитален ИТОП

Сустатантен
инцентитален
ИТОП

Сустатантен центитален ИТОП

(сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

(сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

(сустатантен
икотехномически
обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на ИТОП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТОП]

[общо същество на външната определеност на ИТОП]

[общо същество
на общата определеност на
ИТОП]

(вид сустант
на икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа същност)

(вид сустант
на икотехномическо явление)

(вид сустант на
икотехномически
диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантния икономически обтипринос са: сустатантен възпроизводствен икотехномически обтипринос* (sustatantal reproductional
ecotechnomic obticontribution), сустатантен производствен икотехномически обтипринос* (sustatantal production ecotechnomic obticontribution), сустатантен разменен икотехномически обтипринос* (sustatantal exchange
ecotechnomic obticontribution), сустатантен разпределителен икотехномически обтипринос* (sustatantal distributional ecotechnomic obticontribution),
сустатантен потребителен икотехномически обтипринос* (sustatantal
consumption ecotechnomic obticontribution), сустатантен стопанствен икотехномически обтипринос* (sustatantal protoeconomizing ecotechnomic
obticontribution), сустатантен следпроизводствен икотехномически обтипринос* (sustatantal post-production ecotechnomic obticontribution), сустатантен предипотребителен икотехномически обтипринос* (sustatantal
before-consumption ecotechnomic obticontribution), сустатантен посреднически икотехномически обтипринос* (sustatantal intermediationary ecotechnomic
obticontribution), сустатантен бизнес икотехномически обтипринос*
(sustatantal business ecotechnomic obticontribution), сустатантен алокативен
икотехномически обтипринос* (sustatantal allocative ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатантен икотехномически
обтипринос* (individual sustatantal ecotechnomic obticontribution), фирмен сус161
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен икотехномически обтипринос* (firm sustatantal ecotechnomic
obticontribution), обществен сустатантен икотехномически обтипринос*
(social sustatantal ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен усвояван икотехномически обтипринос*
(sustatantal assimilated ecotechnomic obticontribution) и сустатантен създаван
икотехномически обтипринос* (sustatantal gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен сустатантен икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтисустатант), (2) съзидателен сустатантен икотехномически
обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтисустатант), (3)
изпълнителен сустатантен икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтисустатант), (4) творчески сустатантен
икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтисустатант), (5) работен сустатантен икотехномически обтипринос (същото като работен икотехномически обтисустатант), (6) сътворителен
сустатантен икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантния икотехномически обтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТОП – икотехномически обтипринос)

Икотехномически обтипринос
(ИТОП)
(икотехномически обтисубстантит)

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

Сустатитен
ИТОП

Субстатен
ИТОП

Запасов
ИТОП

Сустатантен
ИТОП

(икотехномически обтисустатит)

(икотехномически
обтисубстат)

(икотехномически обтизапас)

(икотехномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИТОП]

[вътрешно същество на
ИТОП]

[външно същество на
ИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИТОП]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворителен
(пригоден)
сус-татитен
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТОП

Сътворителен
(пригоден)
запасов ИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТОП

(сътворителен
(сътворителен
икотехномически
икотехномиобтисубстат)
чески обтисустатит)

(сътворителен
икотехномически обтизапас)

(сътворителен
икотехномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТОП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИТОП]

[общо състояние на външното същество
на ИТОП]

[общо състоя-ние
на общото същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
икотехномическа обтипригодност}

{запасова
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант на икотехномически
сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ИТОП

Работен (сметен)
субстатен ИТОП

Работен (сметен) запасов
ИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИТОП

(работен икотехномичес-ки
обтисустатит)

(работен икотехномически обтисубстат)

(работен икотехномически
обтизапас)

(работен икотехномически обтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИТОП]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
ИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество
на ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност на
форма на икотехномически
сустант)
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

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

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

Творчески
(ползваем)
сустатитен
ИТОП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТОП

Творчески
(ползваем)
запасов ИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен ИТОП

(творчески
икореномически обтисустатит)

(творчески икореномически
обтисубстат)

(творчески
икореномически обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТОП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИТОП]

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

{сустатитна
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност на
форма на икотехномически
сустант)
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

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

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

Изпълнителен
(задоволява-щ)
сустатитен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТОП

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икотехномиикотехноми- икотехномически
икотехномически
чески обтизачески обтисусобтисубстат)
обтисустатант)
пас)
татит)
[външно състоя[външно със[външно състо[външно съсние на вътрештояние на вън- яние на общото
то-яние на цяното
същество
на
шното
същестсъщество на
лост-ното съИТОП]
во на ИТОП]
ИТОП]
щество на
ИТОП]
{субстатна
{запасова
{сустатантна
{сустатитна
икотехномиикотехномиикотехномиикотехномическа обтиза- ческа обтизадо- ческа обтиза- ческа обтизадоволеност}
доволеност}
воленост}
доволеност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икотехномичесикотехноми- икотехномически
икотехномика
субстанция)
ческа
суперссустант)
чески сустит)
танта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТОП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТОП

Съзидателен (изгоден) сустатантен ИТОП

(съзидателен
икотехномически обтисустатит)

(съзидателен
икотехномически обтисубстат)

(съзидателен
икотехномически обтизапас)

(съзидателен
икотехномически обтисустатант)

[вътрешно състояние на външното същество на ИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИТОП]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на цятояние на вътлостното сърешното същестщество на
во на ИТОП]
ИТОП]
{сустатитна
икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически
сустит)

(вид съдържание
на икотехномическа субстанция)
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{запасова
икотехномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

167

{сустатантна
икотехномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустант)
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Камен Миркович

File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателен Унисъзидател(удовлетворяен (удовлетвоен (удовлетворяващ) суставащ) субстатен ряващ) запасов
Унисъзидателтитен ИТОП
ИТОП
ИТОП
ен (удовлетворяващ) ИТОП (унисъзидател- (унисъзидателен (унисъзидателен икотехно- икотехномически ен икотехно(унисъзидатемически обтиобтисубстат)
мически обтилен икотехносустатит)
запас)
мически обти[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно съссубстантит)
яние на вътреш- тояние на вънтояние на ця[цялостно съсното
същество на шното същестлостното сътояние на
ИТОП]
щество на
во на ИТОП]
ИТОП]
ИТОП]
{икотехноми- {сустатитна
{запасова
{субстатна
ческа обтиуикотехноми- икотехномичес- икотехномидовлетвоческа обтиуческа обтиукаобти удовреност}
довлетворедовлетворелетвореност}
ност}
ност}
(вид икотехномически специ- (вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
фит)
на икоунирена икотехнона икотехномимически сустит)

ческа субстанция)

номическа суперстанта)

Унисъзидател-ен
(удовлетворяващ) сустатантен
ИТОП
(унисъзидателен
икотехномически обтисустатант)
[цялостно състояние на общото същество на
ИТОП]
{сустатантна
икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС (sustatantal
ecotechnomic obticontribution) (ки) – във:
сустатантен икотехномически обтипринос;
сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос;
сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос;
сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос;
сустатантен центитален икотехномически обтипринос.
СУСТАТАНТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatantal ecotechnomic obtitranscentite) – същото като сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос и като сустатантна трансцентитална икотехномическа зададеност.
СУСТАТАНТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(sustatantal ecotechnomic obtiunicentite) – същото като сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос и като сустатантна уницентитална
икотехномическа зададеност.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (sustatantal
ecotechnomic obticentite) – същото като сустатантен центитален икотехномически обтипринос и като сустатантна центитална икотехномическа зададеност.
СУСТАТАНТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ПРИНОС*
(sustatantal
ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност),
сустатантен икотехномически обективит, (*) – икотехномически ингредиент, който количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен
икотехномически субект [на обективностен сустатантен икотехномически субект* (objectivitical sustatantal ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо
понятие за сустатантен икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтиобективит) и сустатантен икотехномически
обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтиобективит)
(вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия принос
(вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сустатантност*
(economic sustatantness), последната като общо понятие за икотехномическа
субстатност* (economic substatness) и икотехномическа запасност* (economic stockness); общо понятие за субстатен икотехномически принос и запасов икотехномически принос (икотехномическиат сустатант е типична
реализация на икотехномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното икореномическо
участие. Сустатантният икотехномически принос е форма на съществуване
на сустатантната икотехномическа енергия (sustatantal ecotechnomic
energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна икотехномическа активност (вж. икотехномическа дейност). Той е кинестично опредметена сустатантна икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена сустатантна икотехномическа потенциалност (също).
Сустатантният икотехномически принос акцентира върху дейността на
сустатантения икотехномически субект, който формира структурата на сустатантния икотехномически ингредиент, последният в качеството му на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на икотехно169
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия принос са: (1) сустатантен трансцентитален икотехномическа
принос (същото като сустатантен икотехномически трансцентит и като
сустатантно трансцентитално икотехномическо участие), (2) сустатантен
инцентитален икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически инцентит и като сустатантно инцентитално икотехномическо
участие), (3) сустатантен центитален икономически принос (същото като
сустатантен икотехномически центит и като сустатантно центитално
икотехномическо участие), (4) сустатантен уницентитален икономически
принос (същото като сустатантен икотехномически уницентит и като сустатантно уницентитално икотехномическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако
не е посочено друго, под сустатантен икотехномически принос обикновено се
подразбира сустатантният трансцентитален икотехномически принос.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на сустатантния икотехномически принос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

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

СН икономическа
значимост;
СН икономически
субективит

СН икотехномически принос;
СН икотехномически обективит

СН икореномическо участие;
СН икореномически субстантит

СН икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтисубективит;
СН икономическа
реализираност

СН икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиобективит;
СН икотехномическа
реализираност

СН икореномическо субтиучастие;
СН икореномически субтисубстантит;
СН икореномическа
реализираност

СН икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтисубективит;
СН икономически
интерес

СН икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиобективит;
СН икотехномическа
зададеност

СН икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтисубстантит;
СН икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатантен икотехномически принос и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир
– решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантния икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИТП – икотехномически принос)
Уницентитал- Трансцентитален ИТП
ен ИТП
Икотехномическо принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТП
(икотехномически сустатит)
[цялостно същество на
ИТП]
(вид икотехномически
сустит)

Инцентитален
ИТП

Центитален
ИТП

(икотехномически уницентит)

(икотехномически трансцентит)

(икотехномически инцентит)

(икотехномически центит)

[цялостна
определеност
на ИТП]

[вътрешна определеност на
ИТП]

[външна определеност на
ИТП]

[общо понятие
за определеност
на ИТП]

(вид икотехномически
диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сустатитен
Сустатитен трануницентитален
сцентитален
ИТП
ИТП

Сустатитен инцентитален
ИТП

Сустатитен центитално ИТП

(сустатитен
икотехномически уницентит)

(сустатитен икотехномически
трансцентит)

(сустатитен
икотехномически инцентит)

(сустатитен икотехномически
центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИТП]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИТП]

[цялостно същество на външната определеност на ИТП]

[цялостно същество на общата определе-ност
на ИТП]

(вид сустит
на икотехномически диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа същност)

(вид сустит на
икотехномическо явление)

(вид сустит на
икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатен
ИТП
(икотехномически субстат)
[вътрешно
съ-щество на
ИТП]
(вид икотехномическа
субстанция)

Запасов
ИТП
(икотехномически запас)
[външно същество на
ИТП]

Субстатен
Субстатен трансуницентитален центитален ИТП
ИТП
(субстатен ико(субстатен
техномически
икотехномитрансцентит)
чески уницентит)
[вътрешно съ[вътрешно
щество на вътсъщество на
решната
опредецялостната
леност на
определеност
ИТП]
на ИТП]
(вид субстан- (вид субстанция
на икотехномиция на икотехномически ческа същност)
диспозит)

Субстатен инцентитален
ИТП

Субстатен центитален ИТП

(субстатен икотехмически инцентит)

(субстатен икотехномически
центит)

[вътрешно същество на външната определеност на
ИТП]

[вътрешно същество на общата определе-ност
на
ИТП]

(вид субстанция на икотехномическо явление)

(вид субстан-ция
на икотехномически диспозант)

Запасов уницентитален
ИТП

Запасов трансцентитален
ИТП

Запасов инцентитален ИТП

Запасов центитален ИТП

(запасов икотехномически
уницентит)

(запасов икотехномически трансцентит)

(запасов икотехномически
инцентит)

(запасов икотехномически центит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИТП]

[външно същество на вътрешната определеност
на ИТП]

[външно същество на външната определеност на ИТП]

[външно същество на общата
определеност на
ИТП]

(вид суперстанта на икотехномическа същност)

(вид суперстанта на икотехномическо явление)

(вид суперстанта на икотехномически диспозант)

вид икотехномическа
(вид суперстасуперстанта)
нта на икотехномически
диспозит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТП
(икотехномически сустатант)
[общо понятие за същество на ИТП]
(вид икотехномически
сус-тант)

Сустатантен
уницентитален
ИТП

Сустатантен
трансцентитален ИТП

Сустатантен
инцентитален
ИТП

Сустатантен центитален ИТП

(сустатантен
икотехномически уницентит)

(сустатантен
икотехномически трансцентит)

(сустатантен
икотехномически инцентит)

(сустатантен
икотехномически
центит)

[общо същество на цялостната определеност на ИТП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[общо същество
на външната
определеност
на ИТП]

[общо същест-во
на общата определеност на
ИТП]

(вид сустант
на икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа същност)

(вид сустант
на икотехномическо явление)

(вид сустант на
икотехномически
диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантния икономически принос са: сустатантен възпроизводствен икотехномически принос* (sustatantal reproductional ecotechnomic
contribution), сустатантен производствен икотехномически принос* (sustatantal production ecotechnomic contribution), сустатантен разменен икотехномически принос* (sustatantal exchange ecotechnomic contribution),
сустатантен разпределителен икотехномически принос* (sustatantal
distributional ecotechnomic contribution), сустатантен потребителен икотехномически принос* (sustatantal consumption ecotechnomic contribution),
сустатантен стопанствен икотехномически принос* (sustatantal
protoeconomizing ecotechnomic contribution), сустатантен следпроизводствен икотехномически принос* (sustatantal post-production ecotechnomic
contribution), сустатантен предипотребителен икотехномически принос*
(sustatantal before-consumption ecotechnomic contribution), сустатантен посреднически икотехномически принос* (sustatantal intermediationary
ecotechnomic contribution), сустатантен бизнес икотехномически принос*
(sustatantal business ecotechnomic contribution), сустатантен алокативен
икотехномически принос* (sustatantal allocative ecotechnomic contribution) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатантен икотехномически принос*
(individual sustatantal ecotechnomic contribution), фирмен сустатантен икотехномически принос* (firm sustatantal ecotechnomic contribution), обществен
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен икотехномически принос* (social sustatantal ecotechnomic
contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен усвояван икотехномически принос*
(sustatantal assimilated ecotechnomic contribution) и сустатантен създаван
икотехномически принос* (sustatantal gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния икотехномически принос са (1) унисъзидателен сустатантен
икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически сустатант), (2) съзидателен сустатантен икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически сустатант), (3) изпълнителен сустатантен
икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически сустатант), (4) творчески сустатантен икотехномически принос (същото като
творчески икотехномически сустатант), (5) работен сустатантен икотехномически принос (същото като работен икотехномически сустатант), (6)
сътворителен сустатантен икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически сустатант). Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантния икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТП – икотехномически
принос)

Икотехномически принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

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

Сустатитен
ИТП

Субстатен
ИТП

Запасов
ИТП

Сустатантен
ИТП

(икотехномически сустатит)

(икотехномически субстат)

(икотехномически запас)

(икотехномически сустатант)

[цялостно същество на
ИТП]

[вътрешно същество на
ИТП]

[външно същество на
ИТП]

[общо понятие
за същество на
ИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехреномическа
суперстанта)

(вид икотехномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен ИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТП

Сътворителен
(пригоден)
запасов ИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен ИТП

(сътворителен
икотехномически сустатит)

(сътворителен
икотехномически субстат)

(сътворителен
икотехномически запас)

(сътворителен
икотехномически
сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИТП]

[общо състояние на външното същество
на ИТП]

[общо състояние
на общото същество на
ИТП]

{сустатитна
икотехномическа пригодност}

{субстатна
икотехномическа пригодност}

{запасова
икотехномическа пригодност}

{сустатантна
икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустант)
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметен) сустатитен
ИТП

Работен (сметен) субстатен
ИТП

Работен (сметен) запасов
ИТП

Работен (сметен) сустатантен
ИТП

(работен икотехномически
сустатит)

(работен икотехномически
субстат)

(работен икотехномичес-ки
запас)

(работен икотехреномически
сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИТП]

{сустатитна
икотехномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

Творчески
(ползваем) сустатитен ИТП

Творчески (ползваем) субстатен ИТП

Творчески
(ползваем)
запасов ИТП

Творчески (ползваем) сустатантин ИТП

(творчески икотехномически
сустатит)

(творчески икотехреномически
субстат)

(творчески
икотехномически запас)

(творчески икотехреномичес-ки
сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на ИТП]

[творческо външно състояние
на общото същество на
ИТП]

{икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатитна
икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползвае-ма
задоволеност}

(разновидност
на икотехномическа форма)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност на
форма на икотехномически
сустант)

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

Творчески
(ползваем)
ИТП
(творчески
икотехномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИТП]

178

[работно вън[работно външшно състояно състояние на
ние на външ- общото същество
ното същество
на ИТП]
на ИТП]
{сустатантна
{запасова
икотехномиикотехномическа
сметна
ческа сметна
задоволеност}
задоволеност}
(разновидност (разновидност на
форма на икона форма на
техномически
икотехномисустант)
ческа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИТП

(изпълнителен
икотехномичес(изпълнителен
ки сустатит)
икотехномически субс- [външно състояние на цялосттантит)
ното същество
{икотехномина ИТП]
ческа задово{сустатитна
леност}
икотехноми[външно съсческа задовотояние на
леност}
ИТП]
(вид форма на
(вид икотехикотехноминомическа
чески сустит)
форма)

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТП

(изпълнителен
икотехномически субстат)

(изпълнителен
(изпълнителен
икотехноми- икотехномически
чески запас)
сустатант)
[външно състоя- [външно със[външно състоние на вътреш- тояние на вън- яние на общото
ното същество
шното същесъщество на
на ИТП]
ство на ИТП]
ИТП]
{субстатна
{запасова
{сустатантна
икотехномиикотехномиикотехномическа задоволе- ческа задовоческа задоволеност}
леност}
ност}
(вид форма на (вид форма на
(вид форма на
икотехномичес- икотехноми- икотехномически
ка субстанция) ческа суперссустант)
танта)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИТП

Съзидателен
(изгоден) запа-сов ИТП

Съзидателен (изгоден) сустатантен ИТП

(съзидателен
икотехномически сустатит)

(съзидателен
икотехномически субстат)

(съзидателен
икотехномически запас)

(съзидателен
икотехномически
сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[вътрешно
състояние на
външното същество на
ИТП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИТП]

{сустатитна
икотехномическа изгодност}

{субстатна
икотехномическа игодноност}

{запасова
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехреномически
сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на
икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен Унисъзидател- Унисъзидател-ен
(удовлетворя(удовлетворява(удовлетворяен (удовлетщ) субстатен
воряващ) заващ) сустатантУнисъзидател- ващ) сустатитен
ИТП
ИТП
пасов
ИТП
ен ИТП
ен (удовлетворяващ)
(унисъзидате- (унисъзидателен (унисъзидате- (унисъзидате-лен
ИТП
лен икотехноикотехномилен икотехно- икотехномически
мически
сустачески
субстат)
ми-чески засустатант)
(унисъзидатетит)
пас)
лен икотехномически субс- [цялостно със[цялостно със- [цялостно със[цялостно състантит)
тояние на вът- тояние на вън- тояние на общотояние на цярешното
същес- шното същесто същество на
лостното съ[цялостно съство на ИТП]
ИТП]
щество на ИТП]
тво на ИТП]
тояние на
ИТП]
{субстатна
{сустатантна
{сустатитна
{запасова
икотехномиикотехномиикотехномиикотехноми{икотехномическа удовлетческа удовлет- ческа удовлет- ческа удовлеческа удоввореност}
вореност}
вореност}
твореност}
летвореност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специ(вид икотехна икотехномифит на икономически спе- на икотехноми- на икотехномическа
субстанчески сустит)
техномическа чески сустант)
цифит)
ция)
суперстанта)

СУСТАТАНТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ПРИНОС
ecotechnomic contribution) (ки) – във:
сустатантен икотехномически принос;
сустатантен инцентитален икотехномически принос;
сустатантен трансцентитален икотехномически принос;
сустатантен уницентитален икотехномически принос;
сустатантен центитален икотехномически принос.

(sustatantal

СУСТАТАНТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СТАТИОБЕКТИВИТ*
(sustatantal ecotechnomic statiobjectivit) – същото като сустатантен икотехномически обективит.
СУСТАТАНТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(sustatantal ecotechnomic subtiincentite) – същото като сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос и като сустатантно икотехномическо
усърдие.
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИОБЕКТИВИТ*
(sustatantal ecotechnomic subtiobjectivit) – вж. сустатантен икотехномически
обективит.
СУСТАТАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (sustatantal
ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икотехномически субтиобективит, (*) – икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя като
обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект [на обективностен сустатантен икотехномически субект* (objectivitical sustatantal
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на
икотехномическата
субтисустатантност*
(ecotechnomic
subtisustatantness), последната като общо понятие за икотехномическа субтисубстатност* (ecotechnomic subtisubstatness) и икотехномическо субтизапасност* (ecotechnomic subtistockness); общо понятие за субстатен икотехномически субтипринос и запасов икотехномически субтипринос (икотехномическият сустатант е типична реализация на икотехномическия сустант)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантният икотехномически субтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на
субективно-изисквана обективностна сустатантна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатантна
оценка, т.е. е субективно-обективностна сустатантна икотехномическа
оценка* (subjectively-objectivitical sustatantal ecotechnomic appraisement), което
е същото като обективистична сустатантна икотехномическа оценка*
(objectivistical ecotechnomic sustatantal appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното икореномическо субтиучастие. Сустатантният икотехномически
субтипринос е форма на съществуване на икотехномическата сустатантна
субтиенергия (ecofechnomic sustatantal subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна икотехномическа субтиактивност (вж. икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна икотехномическа субтипотенциалност (също).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустатантният икотехномически субтипринос акцентира върху дейността
на сустатантния икотехномически субект, който формира структурата на сустатантния икотехномически субтиингредиент, последният в качеството му на
икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа
същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатантния икотехномически субтипринос са: (1) сустатантен трансцентитален
икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически
субтитрансцентит и същото като сустатантна икотехномическа ценностност и като сустатантно икотехномическо усърдие), (2) сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтиинцентит и като сустатантна икотехномическа феност), (3) сустатантен центитален икономически субтипринос (същото като
сустатантен икотехномически субтицентит и като сустатантен икотехномически диспотант), (4) сустатантен уницентитален икономически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтиуницентит и
като сустатантен икотехномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е
посочено друго, под сустатантен икотехномически субтипринос обикновено се
подразбира сустатантеният трансцентитален икотехномически субтипринос.
Вж. и фиг. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН трансцентитален икотехномически принос;
СН икотехномически трансцентит
(СН трансцентитално икотехномическо участие;
СН икотехномически принос)

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

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

СН трансцентитален икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтитрансцентит
(СН икотехномическа ценностност;
СН икотехномическо
ссърдие)

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

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

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

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

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

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

183

183

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУГРАФ (КД)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН икономическа
значимост;
СН икономически
субективит

СН икотехномически принос;
СН икотехномически обективит

СН икореномическо участие;
СН икореномически субстантит

СН икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтисубективит;
СН икономическа
реализираност

СН икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиобективит;
СН икотехномическа
реализираност

СН икореномическо субтиучастие;
СН икореномически субтисубстантит;
СН икореномическа
реализираност

СН икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтисубективит;
СН икономически
интерес

СН икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиобективит;
СН икотехномическа
зададеност

СН икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтисубстантит;
СН икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатантен икотехномически субтипринос и неговите разновидности (СН –
сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантния икотехномически субтипринос и тяхното масто сред
разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икотехномическа стратификационност и възпроизводствената икотехномическа
ингредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)
Уницентитален ИТСП
Икотехномически субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТСП
(икотехномически субтисустатит)
[цялостно
същество на
ИТСП]
(вид икоуниреномически сустит)

Трансцентитал- Инцентитален
ен ИТСП
ИТСП

Центитален
ИТСП

(икотехномически субтиуницентит)

(икотехномически субтитрансцентит)

(икотехномически субтиинцентит)

(икотехномически субтицентит)

[цялостна
определеност
на ИТСП]

[вътрешна определеност на
ИТСП]

[външна определеност на
ИТСП]

[общо понятие
за определност
на ИТСП]

(вид икоуниреномически
диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сустатитен тран- Сустатитен инсцентитален
центитален
ИТСП
ИТСП

Сустатитен центитален ИТСП

(сустатитен
икотехномически субтиуницентит)

(сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икотехномически субтиинцентит)

(сустатитен икотехномически
субтицентит)

[цялостно същество на
цяло-стната
определеност
на ИТСП]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИТСП]

[цялостно същество на външната определеност на
ИТСП]

[цялостно същество на общата определеност
на
ИТСП]

(вид сустит
на икотехномичес-ки диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа същност)

(вид сустит
на икотехномическо явление)

(вид сустит на
икотехномически
диспозант)

Сустатитен
уницентитален ИТСП
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатен
ИТСП
(икотехномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИТСП]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасов
ИТСП
(икотехномически субтизапас)
[външно същество на
ИТСП]
(вид икотехномическа суперстанта)

Субстатен
уницентитален ИТСП

Субстатен трансцентитален
ИТСП

Субстатен инцентитален
ИТСП

Субстатен центитален ИТСП

(субстатен
икотехномически субтиуницентит)

(субстатен икотехномичес-ки
субтитрансцентит)

(субстатен
икотехномически субтиинцентит)

(субстатен икотехномически
субтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИТСП]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИТСП]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИТСП]

[вътрешно същество на общата определеност
на ИТСП]

(вид субстанция на икотехномически
диспозит)

(вид субстанция
на икотехномическа същност)

(вид субстанция на икотехномическо явление)

(вид субстанция
на икотехномически диспозант)

Запасов уницентитален
ИТСП

Запасов трансцентитален
ИТСП

Запасов инцентитален
ИТСП

Запасов центитален
ИТСП

(запасов икотехномически
субтиуницентит)

(запасов икотехномически
субтитрансцентит)

(запасов икотехномически
субтиинцентит)

(запасов икотехномически
субтицентит)

[външно същество на
цялостната
определеност
на ИТСП]

[външно същест- [външно същево на вътрешната ство на външопределеност на ната определеИТСП]
ност на ИТСП]

[външно същество на общата
опреде-леност на
ИТСП]

(вид суперстанта на
икотехномически диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа същност)

(вид суперстанта на икотехномически диспозант)
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(вид суперстанта на
икотехномическо явление)

186

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУГРАФ (КД)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТСП
(икотехномически субтисустатант)
[общо понятие за същество на ИТСП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален ИТСП

Сустатантен
трансцентитален ИТСП

Сустатантен
инцентитален
ИТСП

Сустатантен центитален ИТСП

(сустатантен
икотехномически субтиуницентит)

(сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

(сустатантен
икотехномически
субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИТСП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[общо същество на външната определеност на ИТСП]

[общо същество
на общата определеност на
ИТСП]

(вид сустант
на икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа същност)

(вид сустант
на икотехномическо явление)

(вид сустант на
икотехномически
диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантния икотехномически субтипринос са: сустатантен
възпроизводствен икотехномически субтипринос* (sustatantal reproductional
ecotechnomic subticontribution), сустатантен производствен икотехномически субтипринос* (sustatantal production ecotechnomic subticontribution),
сустатантен разменен икотехномически субтипринос* (sustatantal
exchange ecotechnomic subticontribution), сустатантен разпределителен
икотехномически субтипринос* (sustatantal distributional ecotechnomic
subticontribution), сустатантен потребителен икотехномически субтипринос* (sustatantal consumption ecotechnomic subticontribution), сустатантен
стопанствен икотехномически субтипринос* (sustatantal protoeconomizing
ecotechnomic subticontribution), сустатантен следпроизводствен икотехномически
субтипринос*
(sustatantal
post-production
ecotechnomic
subticontribution), сустатантен предипотребителен икотехномически субтипринос* (sustatantal before-consumption ecotechnomic subticontribution), сустатантен посреднически икотехномически субтипринос* (sustatantal
intermediationary ecotechnomic subticontribution), сустатантен бизнес икотехномически
субтипринос*
(sustatantal
business
ecotechnomic
subticontribution), сустатантен алокативен икотехномически субтипринос* (sustatantal allocative ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатантен икотехномически субтипринос* (individual
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustatantal ecotechnomic subticontribution), фирмен сустатантен икотехномически субтипринос* (firm sustatantal ecotechnomic subticontribution), обществен сустатантен икотехномически субтипринос* (social sustatantal
ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен усвояван икотехномически субтипринос*
(sustatantal assimilated ecotechnomic subticontribution) и сустатантен създаван
икотехномически субтипринос* (sustatantal gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен сустатантен икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтисустатант), (2) съзидателен сустатантен икотехномически
субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтисустатант),
(3) изпълнителен сустатантен икотехномически субтипринос (същото като
изпълнителен икотехномически субтисустатант), (4) творчески сустатантен икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически
субтисустатант), (5) работен сустатантен икотехномически субтипринос
(същото като работен икотехномически субтисустатант), (6) сътворителен
сустатантен икотехномически субтипринос (същото като сътворителен
икотехномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.

188

188

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантния икотехномически субтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)

Икотехномически субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субтисубстантит)

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

Сустатитен
ИТСП

Субстатен
ИТСП

Запасов
ИТСП

Сустатантен
ИТСП

(икотехномически субтисустатит)

(икотехномически субтисубстат)

(икотехномически субтизапас)

(икотехномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИТСП]

[вътрешно същество на
ИТСП]

[външно същество на
ИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИТСП]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворителен
(пригоден)
сус-татитен
ИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТСП

Сътворителен
(пригоден)
запасов ИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТСП

(сътворителен
икотехномически субтисустатит)

(сътворителен
икотехномически
субтисубстат)

(сътворителен
икотехномически субтизапас)

(сътворителен
икотехномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТСП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИТСП]

[общо състояние на външното същество
на ИТСП]

[общо състоя-ние
на общото същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа субтипригодност}

{субстатна
икотехномическа субтипригодност}

{запасова
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант на икотехномически
сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ИТСП

Работен (сметен)
субстатен ИТСП

Работен (сметен) запасов
ИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ИТСП

(работен икотехномически
субтисустатит)

(работен икотехномически субтисубстат)

(работен икотехномически
субтизапас)

(работен икотехномически субтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИТСП]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
ИТСП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество
на ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Творчески
(ползваем)
сустатитен
ИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТСП

Творчески
(ползваем)
запасов ИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен ИТСП

(творчески
икотехномически субтисустатит)

(творчески икотехномически
субтисубстат)

(творчески
икотехномически субтизапас)

(творчески икотехномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИТСП]

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

{сустатитна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Изпълнителен
(задоволява-щ)
сустатитен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТСП

(изпълнителен
икотехномически субтисустатит)

(изпълнителен
икотехномически
субтисубстат)

(изпълнителен
икотехномически субтизапас)

(изпълнителен
икотехномически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИТСП]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИТСП]

[външно състояние на
външното същество на
ИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстан-та)

(вид форма на
икотехномически
сустант)
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТСП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТСП

Съзидателен (изгоден) сустатантен ИТСП

(съзидателен
икотехномически субтисустатит)

(съзидателен
икотехномически субтисубстат)

(съзидателен
икотехномически субтизапас)

(съзидателен
икотехномически субтисустатант)

[вътрешно със- [вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на цятояние на вътшното
същестлостното сърешното същество на ИТСП]
ще-ство на
во на ИТСП]
ИТСП]
{икотехноми{субстатна
ческа субтииз- {сустатитна
{запасова
икотехномигодност}
икотехномиикотехномическа субтиизческа субти(вид икотехно- ческа субтигодност}
изгодност}
изгодност}
мическо съ(вид съдържание
държание)
(вид съдържа(вид съдържана икотехноние
на икотехние на икомическа субсномическа сутехномически
танция)
перстанта)
сустит)

[вътрешно състояние на общото същество на
ИТСП]

Съзидателен
(изгоден)
ИТСП
(съзидателен
икотехномически субтисубстантит)

[вътрешно
състояние на
ИТСП]
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателен Унисъзидател(удовлетворяен (удовлетвоен (удовлетворяващ) суставащ) субстатен ряващ) запасов
Унисъзидателтитен ИТСП
ИТСП
ИТСП
ен (удовлетворяващ) ИТСП (унисъзидател- (унисъзидателен (унисъзидателен икотехно- икотехномически ен икотехно(унисъзидатемически субсубтисубстат)
мически сублен икотехнотисустатит)
тизапас)
мически субтисубстантит) [цялостно със- [цялостно състо- [цялостно съсяние на вътреш- тояние на вънтояние на ця[цялостно съсното
същество на шното същестлостното сътояние на
ИТСП]
щество на
во на ИТСП]
ИТСП]
ИТСП]
{икотехноми- {сустатитна
{субстатна
{запасова
ческа субтиу- икотехноми- икотехномичес- икотехномидовлетвокасубти удовческа субтиуческа субтиуреност}
летвореност}
довлетворедовлетвореност}
ност}
(вид икотехномически специ- (вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
фит)
на икоунирена икотехнона икотехномимически сустит)

ческа субстанция)

номическа суперстанта)

Унисъзидател-ен
(удовлетворяващ) сустатантен
ИТСП
(унисъзидателен
икотехномически субтисустатант)
[цялостно състояние на общото същество на
ИТСП]
{сустатантна
икотехномическа субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС (sustatantal
ecotechnomic subticontribution) (ки) – във:
сустатантен икотехномически субтипринос;
сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос;
сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос;
сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос;
сустатантен центитален икотехномически субтипринос.
СУСТАТАНТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatantal ecotechnomic subtitranscentite) – същото като сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сустатантно икотехномическо усърдие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(sustatantal ecotechnomic subtiunicentite) – същото като сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос и като сустатантно икотехномическо усърдие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (sustatantal
ecotechnomic subticentite) – същото като сустатантен центитален икотехномически субтипринос и като сустатантно икотехномическо усърдие.
СУСТАТАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (sustatantal
ecotechnomic transcentite) – същото като сустатантен трансцентитален икотехномически принос.
СУСТАТАНТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (sustatantal
ecotechnomic unicentite) – същото като сустатантен уницентитален икотехномически принос.
СУСТАТАНТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЦЕНТИТ*
(sustatantal
ecotechnomic centite) – същото като сустатантен центитален икотехномически принос.
СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (sustatantal
ecounirenomic incentite) – същото като сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(sustatantal ecounirenomic obtiincentite) – същото като сустатантна инцентитална икоуниреномическа заделеност и като сустатантно инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatantal ecounirenomic obtisubstantite) – същото като сустатантен икоуниреномически обтит.
СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatantal ecounirenomic obtisubstantite) – същото като сустатантно икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТ*
(sustatantal
ecounirenomic obtite), сустатантен икоуниреномически обтисубстантит, (*) –
вътрешен сустатантен статут (вътрешно-присъщ сустатантен статут) на
икоуниреномическия предмет (в т.ч. и на икоуниреномическия обект и на икоуниреномическата система, която е негово системно отражение в човешкото
съзнание) [или още вътрешен сустатантен икоуниреномически статут*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(internal sustatantal ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сустатантност* (ecounirenomic sustatantness), последната като общо понятие за икоуниреномическа субстатност* (ecounirenomic substatness)
и икоуниреномическа запасност* (ecounirenomic stockness); общо понятие за
субстатен икоуниреномически обтит и запасов икоуниномически обтит
(икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатантен обтит на икоуниреномическия предмет (и сустатантен обтит на сустатантния субтит на икоуниреномическия предмет). Той е сустатантния икотехномически обтиобективит (вж. сустатантен икотехномически обективит) и сустатантния икономически обтисубективит (вж. сустатантен икономически субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Сустатантният икоуниреномически обтит е такава субстантивностна сустатантна оценка на икоуниреномическия предмет (респ. на икоуниреномическия ингредиент), дадена от сустатантения икоуниреномическия субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при
зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективноизисквана сустатантна субстантивностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходима субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна сустатантена икоуниреномическа оценка*
(objectively-substantivitical sustatantal ecounirenomic appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният сустатантен икоуниреномически
ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен сустатантен
ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен сустатантен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредственосубстантивностна сустатантна икоуниреномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен сустатантен икоуниреномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на сустатантния икоуниреномически обтит е сустатантният икоуниреномически субтит (сустатантният икоуниреномически субтисубстантит). Сустатантният икоуниреномически обтит и
икосустатантният униреномически субтит са категории на статута на сустатантния икоуниреномически предмет* (statute of the sustatantal
ecounirenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Сустатантният икоуниреномически обтит се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------снема в сустатантния икоуниреномически субтит: сустатантният икоуниреномически субтит е икоусустатантния ниреномически обтит в снет вид. Сустатантният икоуниреномически субит е скрит в сустатантния икоуниреномически обтит, а сустатантният икоуниреномически обтит [който е първичният
(примитивният) и определящият статут на сустатантния икоуниреномически
предмет] се разкрива чрез сустатантния икоуниноремически субтит [който е
вторичният (производният) и решаващият статут на сустатантния икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сустатантен икоуниреномически обтит (СН = сустатантен)
СН икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СН икоуниреномически
ингредиент)
(СН икоуниреномически
субстантит;
СН икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatantal ecounirenomic obtitranscentite) – същото като сустатантна трансцентитална икоуниреномическа заделеност и като сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(sustatantal ecounirenomic obtiunicentite) – същото като сустатантна уницентитална икоуниреномическа заделеност и като сустатантно уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (sustatantal
ecounirenomic obticentite) – същото като сустатантна центитална икоуниреномическа заделеност и като сустатантно центитално икоуниреномическо
обтиучастие.
СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ
(sustatantal ecounirenomic statisubstantite) – същото като сустатантен икоуниреномически субстантит;
СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (sustatantal
ecounirenomic substantite), сустатантен икоуниреномически статит, сустатантен икоуниреномически статисубстантит, сустатантно икоуниреномическо участие, (*) – сустатантен икономически субективит и сустатантен
икотехномически обективит, взети заедно в тяхното цялостно единство; една
от разновидностите на икоуниреномическия субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сустатантност* (ecounirenomic
sustatantness), последната като единство на икоуниреномическа субстатност* (ecounirenomic substatness) и икоуниреномическа запасност*
(ecounirenomic stockness); субстатен икоуниреномически субстантит и запасов икоуниномическия субстантит, взети заедно в тяхното цялостно единство
(икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният сустатантен икоуниреномически ингредиент* (statedly-substantivitical sustatantal ecounirenomic
ingredient), какъвто е всеки сустатантен икоуниреномически ингредиент
изобщо. Разграничението, което се прави между сустатантния икономически
субективит и сустатантния икотехномически обективит (като негови съставни
елементи), е според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е
обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и поспециално от гледна точка на отношението, което сустатантният икоуниреномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания сустатантен икоуниреномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, сустатантният икотех199
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически обективит е общо понятие за сустатантен икотехномически обтиобективит и сустатантен икотехномически субтиобективит, а икономическият субективит е общо понятие за сустатантен икономически обтисубективит и сустатантен икономически субтисубективит (вътре във всяка
една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния
икореномически статут на сустатантния икореномически субект, т.е. от
гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на сустатантния
икоуниреномически субстантит, което се извършва от сустатантния икоуниреномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сустатантен икоуниреномически субстантит (СН = сустатантен)
СН икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СН икоуниреномически
ингредиент)
(СН икоуниреномически
субстантит;
СН икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУСТАТАНТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(sustatantal ecounirenomic subtiincentite) – същото като сустатантна икоуниреномическа ценностност и като сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatantal ecounirenomic subtisubstantite) – същото като сустатантен икоуниреномически субтит.
СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatantal ecounirenomic subtisubstantite) – същото като сустатантно икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (sustatantal
ecounirenomic subtite), сустатантен икоуниреномически субтисубстантит,
(*) – външен сустатантен статут (външно-присъщ сустатантен статут) на
икоуниреномическия предмет (в т.ч. и на икоуниреномическия обект и на икоуниреномическата система, която е негово системно отражение в човешкото
съзнание) [или още външен сустатантен икоуниреномически статут*
(external sustatantal ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сустатантност* (ecounirenomic sustatantness), последната като общо понятие за икоуниреномическа субстатност* (ecounirenomic substatness)
и икоуниреномическа запасност* (ecounirenomic stockness); общо понятие за
субстатен икоуниреномически субтит и запасов икоуниномически субтит
(икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатантен субтит на икоуниреномическия предмет (и сустатантен субтит на
сустатантния обтит на икоуниреномическия предмет). Той е сустатантният
икотехномически субтиобективит (вж. сустатантен икотехномически
обективит) и сустатантеният икономически субтисубективит (вж. сустатантен икономически субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Сустатантният икоуниреномически субтит е такава субстантивностна сустатантна оценка на сустатантния икоуниреномическия предмет (респ. на сустатантния икоуниреномически ингредиент), дадена от сустатантения икоуниреномически субект, която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен
критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за него
от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни
оценяващи възможности не му позволяват да постигне повече): това е субективно-изисквана сустатантена субстантивностна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна
202

202

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатантена икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical sustatantal ecounirenomic
appraisement [на която отговаря субективно-субстан-тивностният сустатантен икоуниреномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен сустатантен ингредиент или още субективно отражение
на обективно-необходимия субстантивностен сустатантен ингредиент]; в този
смисъл тя е непосредствено-субстантивностна сустатантна икоуниреномическа оценка (респ. непосредствено-субстантивностен сустатантен икоуниреномически ингредиент).
Сустатантният икоуниреномически субтит (сустатантният икоуниреномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на сустатантния
икоуниреномически обтит. Сустатантният икоуниреномически обтит и сустатантният икоуниреномически субтит са категории на статута на сустатантния икоуниреномически предмет* (statute of the sustatantal ecounirenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на този статут. Сустатантният икореуниномически обтит се снема в сустатантния икореномически субтит: сустатантният икоуниреномически субтит е сустатантният икоуниреномически обтит в снет вид. Сустатантният икоуниреномически субит е скрит в сустатантния икоуниреномически обтит, а сустатантният икоуниреномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на сустатантния икоуниреномически предмет] се разкрива
чрез сустатантния икоуниноремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на сустатантния икоуниреномически предмет]
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сустатантен икоуниреномически субтит (СН = сустатантен)
СН икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СН икоуниреномически
ингредиент)
(СН икоуниреномически
субстантит;
СН икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatantal ecounirenomic subtitranscentite) – същото като сустатантна икоуниреномическа ценностност и като сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(sustatantal ecounirenomic subtiunicentite) – същото като сустатантна икоуниреномическа ценностност и като сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(sustatantal ecounirenomic subticentite) – същото като сустатантна икоуниреномическа ценностност и като сустатантно центитално икоуниреномическо
субтиучастие.
СУСТАТАНТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatantal ecounirenomic transcentite) – същото като сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие.
СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (sustatantal
ecounirenomic unicentite) – същото като сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие.
СУСТАТАНТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (sustatantal
ecounirenomic centite) – същото като сустатантно центитално икоуниреномическо участие.
СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(sustatantal incentital economic interest) – същото като сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтиинцентит.
СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (sustatantal incentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатантен икотехномически обтиинцентит, сустатантна инцентитална икотехномическа заделеност, сустатантна
инцентитална икотехномическа зададеност, (*) – сустатантен инцентитален
икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище и като обективна
проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект [на обективностен сустатантен икотехномически
субект* (objectivitical sustatantal ecotechnomic subject)] в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически об205
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата обтисустатантност* (ecotechnomic obtisustatantness), последната като общо понятие за икотехномическа обтисубстатност* (ecotechnomic obtisubstatness)
и икотехномическа обтизапасност* (ecotechnomic obtistockness); общо понятие за субстатен инцентитален икотехномически оубтипринос и запасов
инцентитален икотехномически обтипринос (икотехномическият сустатант
е типична реализация на икотехномическия сустант) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатантният инцентитален икотехномически обтипринос е сустатантен икотехномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана обективностна сустатантна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатантна
оценка, т.е. е обективно-обективностна сустатантна икотехномическа
оценка* (objectively-objectivitical sustatantal ecotechnomic appraisement), което е
същото като обектностна сустатантна икотехномическа оценка*
(objectiveneous sustatantal ecotechnomic appraisement). Сустатантният инцентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на сустатантната инцентитална икотехномическа обтиенергия (sustatantal
incentital ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатантна инцентитална икотехномическа обтиактивност (вж. сустатантна инцентитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална икотехномическа обтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатантна инцентитална икотехномическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното инцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
сустатантния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН инцентитална
икономическа
значимост;
СН икономически
инцентит
(СН инцентитално
икономическо
участие;
СН инцентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатантното инцентитално икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантният инцентитален икотехномически обтипринос са:
сустатантен възпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal reproductional incentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен производствен инцентитален икотехномически обтипринос*
(sustatantal production incentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен
разменен инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal
exchange incentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен разпределителен инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal
distributional incentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен потребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal
consumption incentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен стопанствен
инцентитален
икотехномически
обтипринос*
(sustatantal
protoecotechnomizing incentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен
следпроизводствен
инцентитален
икотехномически
обтипринос*
(sustatantal post-production incentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен предипотребителен инцентитален икотехномически обтипринос*
(sustatantal before-consumption incentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен посреднически инцентитален икотехномически обтипринос*
(sustatantal intermediationary incentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен бизнес инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal
business incentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен алокативен
инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal allocative
incentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос* (individual
sustatantal incentital ecotechnomic obticontribution), фирмен сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос* (firm sustatantal incentital
ecotechnomic obticontribution), обществен сустатантен инцентитален
икотехномически обтипринос* (social sustatantal incentital ecotechnomic
obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен инцентитален усвояван икотехномически
обтипринос* (sustatantal incentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и
сустатантен инцентитален създаван икотехномически обтипринос*
(sustatantal incentital gived ecotechnomic obticontribution).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния инцентитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос*
(unimaking sustatantal incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен
инцентитален
икотехномически
обтисустатант*
(unimaking incentital ecotechnomic obtisustatant)], (2) съзидателен сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос* (making sustatantal
incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически обтисустатант* (making incentital ecotechnomic
obtisustatant)], (3) изпълнителен сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary sustatantal incentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически
обтисустатант*
(implementationary
incentital
ecotechnomic
obtisustatant)], (4) творчески сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос* (creative sustatantal incentital ecotechnomic obticontribution)
[същото като творчески инцентитален икотехномически обтисустатант* (creative incentital ecotechnomic obtisustatant)], (5) работен сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос* (working sustatantal
incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен инцентитален
икотехномически обтисустатант* (working incentital ecotechnomic
obtisustatant)], (6) сътворителен сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос* (performing sustatantal incentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически обтисустатант* (performing incentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния
икономически оубтипринос едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

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

Инцентитал-ен
икотехномически обтипринос
(ИЦИТОП)
(инцентит-ален
икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТОП

Субстатен
ИЦИТОП

Запасов
ИЦИТОП

Сустатантен
ИЦИТОП

(инцентитален икотехномически обтисустатит;

(инцентитален икотехномически обтисубстат;

(инцентитален
икотехномически обтизапас;

(инцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно същество на
ИЦИТОП]

[външно същество на
ИЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТОП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа обтипригодност}

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

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

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

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТОП

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

Работен (сметен) запасов
ИЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТОП

(работен инцентитален икотехномически обтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтиинцентит)

работен субстатен икотехномически обтиинцентит)

работен запасов
икотехномически обтиинцентит)

работен сустатантен икотехномически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТОП

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(творчески инцентита-лен
икотехномически обтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
обтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически обтиинцентит)

творчески запасов икотехномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТОП]

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

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТОП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обти-запас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТОП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова инценти-тална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУГРАФ (КД)
до СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС

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

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически
обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномичес-ки обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(sustatantal incentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), сустатантен икотехномически инцентит, (*) – сустатантен инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект [на обективностен сустатантен икотехномически субект* (objectivitical sustatantal ecotechnomic subject)] в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос (същото
като сустатантен икотехномически субтиинцентит и като сустатантно
икотехтомическа феност) и сустатантен инцентитален икотехномически
обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтиинцентит и
като сустатантен инцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически принос
(вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сустатантност*
(ecotechnomic sustatantness), последната като общо понятие за икотехномическа субстатност* (ecotechnomic substatness) и икотехномическа запасност* (ecotechnomic stockness); общо понятие за субстатен инцентитален
иконотехмически принос и запасов инцентитален икотехномически принос
(икотехномическият сустатант е типична реализация на икотехномическия
сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантният инцентитален икотехномически принос е форма на съществуване
на сустатантната инцентитална икотехномическа енергия (sustatantal
incentital ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената
сустатантна инцентитална икотехномическа активност (вж. сустатантна
инцентитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена сустатантна инцентитална икотехномическа потенциалност
(също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една
от разновидностите на сустатантното инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН инцентитална
икономическа значимост;
СН икономически
инцентит
(СН инцентитално
икономическо участие;
СН ицентитатлна
икономическа значимост

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

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

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

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

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

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

СН инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СН икотехномически обтиинцентит
(СН инцентитала
икотехномическа
заделеност;
СН инцентитална
икотехномическа
зададеност)

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

Фиг. 1. Сустатантен инцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на сустатантното инцентитално икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатантния инцентитален икотехномически принос са (1) сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос (сустатантен икотехномически субтиинцентит) и (2) сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос
(сустатантен икотехномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантния инцентитален икотехномически принос са: сустатантен възпроизводствен инцентитален икотехномически принос* (sustatantal reproductional incentital ecotechnomic contribution), сустатантен
производствен инцентитален икотехномически принос* (sustatantal
production incentital ecotechnomic contribution), сустатантен разменен инцентитален икотехномически принос* (sustatantal exchange incentital
ecotechnomic contribution), сустатантен разпределителен инцентитален
икотехномически принос* (sustatantal distributional incentital ecotechnomic
contribution), сустатантен потребителен инцентитален икотехномически принос* (sustatantal consumption incentital ecotechnomic contribution), сустатантен стопанствен инцентитален икотехномически принос*
(sustatantal protoeconomizing incentital ecotechnomic contribution), сустатантен следпроизводствен инцентитален икотехномически принос*
(sustatantal post-production incentital ecotechnomic contribution), сустатантен
предипотребителeн инцентитален икотехномически принос* (sustatantal
before-consumption incentital ecotechnomic contribution), сустатантен посреднически инцентитален икотехномически принос* (intermediationary
sustatantal incentital ecotechnomic contribution), сустатантен бизнес икотехномическии принос* (sustatantal business incentital ecotechnomic contribution),
сустатантен алокативен инцентитален икотехномически принос*
(sustatantal allocative incentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален сустатантен инцентитален икотехномически принос*
(individual sustatantal incentital ecotechnomic contribution), фирмен сустатантен инцентитален икотехномически принос* (firm sustatantal incentital
ecotechnomic contribution), обществен сустатантен инцентитален икотехномически принос* (social sustatantal incentital ecotechnomic contribution) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен инцентитален усвояван икотехномически
принос* (sustatantal incentital assimilated ecotechnomic contribution) и суста3
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тантен инцентитален създаван икотехномически принос* (sustatantal
incentital gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния инцентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен
сустатантен инцентитален икотехномически принос* (unimaking
sustatantal incentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен
инцентитален икотехномически сустатант* (unimaking incentital
ecotechnomic sustatant)], (2) съзидателен сустатантен инцентитален икотехномически принос* (making sustatantal incentital ecotechnomic contribution)
[същото като съзидателен инцентитален икотехномически сустатант*
(making incentital ecotechnomic sustatant)], (3) изпълнителен сустатантен
инцентитален икотехномически принос* (implementationary sustatantal
incentital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически сустатант* (implementationary incentital ecotechnomic
sustatant)], (4) творческио сустатантен инцентитален икотехномически
принос* (creative sustatantal incentital ecotechnomic contribution) [същото като
творчески инцентитален икотехномически сустатант* (creative incentital
ecotechnomic sustatant)], (5) работен сустатантен инцентитален икотехномически принос* (working sustatantal incentital ecotechnomic contribution)
[същото като работен инцентитален икотехномически сустатант*
(working incentital ecotechnomic sustatant)], (6) сътворителен сустатантен
инцентитален икотехномически принос* (performing sustatantal incentital
ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически сустатант* (performing incentital ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния
икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Инцентитален
икотехномически принос
(ИЦИТП)
(инцентитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИЦИТП

Субстатен
ИЦИТП

Запасов
ИЦИТП

Сустатантен
ИЦИТП

(инцентитален икотехномически
сустатит;

(инцентитален икотехномически
субстат;

(инцентитален
икотехномически запас;

(инцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТП]

[вътрешно същество на
ИЦИТП]

[външно същество на
ИЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
инцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТП

Работен (сметен) ИЦИТП

(работен инцентитален икотехномически сустатит;

(работен инцентитален икотехномически субстат;

(работен инцентитален
икотехномически запас;

(работен инцентитален икотехномически сустатант;

(работен инцентитален икотехноми-чески
субстантит)

работен сустатитен икотехномически инцентит)

работен субстатен икотехномически инцентит)

работен запасов икотехномически инцентит)

работен сустатантен икотехномически инцентит)

[работно външно състояние
на ИЦИТП]

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

{инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Творчески
(ползваем) запасов ИЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТП

(творчески инцентитален
икотехномически сустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субстат;

(творчески инцентитален
икотехномически запас;

(творчески инцентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически инцентит)

творчески субстатен икотехномически инцентит)

творчески запасов икотехномически инцентит)

творчески сустатантен икотехномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИЦИТП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
инцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното
същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ИЦИТП

(унисъзидателен инцентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ИЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (sustatantal incentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икотехномически субтиинцентит, сустатантна икотехномическа феност, (*) – сустатантен инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище и като субективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект [на обективностен сустатантен икотехномически субект* (objectivitical ecotechnomic subject)] в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически суб11
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтисустатантност* (ecotechnomic subtisustatantness), последната като общо понятие за икотехномическа субтисубстатност* (ecotechnomic subtisubstatness) и икотехномическа субтизапасност* (ecotechnomic subtistockness);
общо понятие за субстатен инцентитален икотехномически субтипринос и
запасов инцентитален икотехномически субтипринос (икотехномическият
сустатант е типична реализация на икотехномическия сустант) (вж.
възпроизводствена
икономическа
ингредиентност).
Сустатантният
инцентитален икотехномически субтипринос е сустатантен икотехномически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна сустатантна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата обективностна сустатантна оценка, т.е. е субективнообективностна сустатантна икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical sustatantal ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична сустатантна икотехномическа оценка* (objectivistical
sustatantal ecotechnomic appraisement). Сустатантният инцентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на сустатантната инцентитална икотехномическа субтиенергия (sustatantal incentital
ecotechnomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна инцентитална икотехномическа субтиактивност (вж. сустатантна
инцентитална икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена сустатантна инцентитална икотехномическа
субтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа
ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното инцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
сустатантния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантен инцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатантното инцентитално икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантният инцентитален икотехномически субтипринос са:
сустатантен възпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal reproductional incentital ecotechnomic subticontribution), сустатантен производствен инцентитален икотехномически субтипринос*
(sustatantal production incentital ecotechnomic subticontribution), сустатантен
разменен инцентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal
exchange
incentital
ecotechnomic
subticontribution),
сустатантен
разпределителен
инцентитален
икотехномически
субтипринос*
(sustatantal
distributional
incentital
ecotechnomic
subticontribution),
сустатантен
потребителен
инцентитален
икотехномически
субтипринос* (sustatantal consumption incentital ecotechnomic subticontribution),
сустатантен
стопанствен
инцентитален
икотехномически
субтипринос* (sustatantal protoecotechnomizing incentital ecotechnomic
subticontri-bution),
сустатантен
следпроизводствен
инцентитален
икотехномически субтипринос* (sustatantal post-production incentital
ecotechnomic
subticontribution),
сустатантен
предипотребителен
инцентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal beforeconsumption incentital ecotechnomic subticontribution), сустатантен
посреднически инцентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal
intermediationary incentital ecotechnomic subticontribution), сустатантен
бизнес икотехномически субтипринос* (business incentital ecotechnomic
subticontribution),
сустатантен
алокативен
инцентитален
икотехномически субтипринос* (sustatantal allocative incentital ecotechnomic
subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуален сустатантен инцентитален
икотехномически субтипринос* (individual sustatantal incentital ecotechnomic
subticontribution), фирмен сустатантен инцентитален икотехномически
субтипринос* (firm sustatantal incentital ecotechnomic subticontribution), обществен сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос*
(social
Според
sustatantal
ценностната
incentital ecotechnomic
възпроизводствена
subticontribution)
икономическа
и т.н.ингредиентност
се разграничават сустатантен инцентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (sustatantal incentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и
сустатантен инцентитален създаван икотехномически субтипринос*
(sustatantal incentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния инцентитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзи14
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателен сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос*
(unimaking sustatantal incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като
унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатант*
(unimaking incentital ecotechnomic subtisustatant)], (2) съзидателен сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос* (making sustatantal
incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически субтисустатант* (making incentital ecotechnomic
subtisustatant)], (3) изпълнителен сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary sustatantal incentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически субтисустатант* (implementationary incentital ecotechnomic
subtisustatant)], (4) творчески сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос* (creative sustatantal incentital ecotechnomic subticontribution)
[същото като творчески инцентитален икотехномически субтисустатант* (creative incentital ecotechnomic subtisustatant)], (5) работен сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос* (working sustatantal
incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен инцентитален
икотехномически субтисустатант* (working incentital ecotechnomic
subtisustatant)], (6) сътворителен сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос* (performing sustatantal incentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически субтисустатант* (performing incentital ecotechnomic subtisustatant)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния
икономически субтипринос едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Инцентитален
икотехномически субтипринос
(ИЦИТСП)
(инцентитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТСП

Субстатен
ИЦИТСП

Запасов
ИЦИТСП

Сустатантен
ИЦИТСП

(инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(инцентитален
икотехномически субтизапас;

(инцентитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно същество на
ИЦИТСП]

[външно същество на
ИЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТСП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномически сустит)
ческа субстанция)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТСП

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

(работен инцентитален икотехномически субтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтиинцентит)

работен субстатен икотехномически субтиинцентит)

работен запасов
икотехномически субтиинцентит)

работен сустатантен икотехномически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТСП

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически субтиинцентит)

творчески запасов икотехномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиинцентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТСП

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

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТСП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

21

237

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТАНТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(sustatantal transcentital economic interest) – същото като сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтитрансцентит.
СУСТАТАНТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(sustatantal unicentital economic interest) – същото като сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтиуницентит.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(sustatantal centital economic interest) – същото като сустатантна центитална
икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтицентит.
СУСТАТАНТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (sustatantal transcentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икотехномически
обтитрансцентит, сустатантна трансцентитална икотехномическа заделеност, сустатантна трансцентитална икотехномическа зададеност, (*) – сустатантен трансцентитален икотехномически ингредиент, който на същностно
равнище и като обективна проекция количествено определя като обективна
даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект [на обективностен сустатантен икотехномически субект* (objectivitical sustatantal ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на
икотехномическата обтисустатантност* (ecotechnomic obtisustatantness),
последната като общо понятие за икотехномическа обтисубстатност*
(ecotechnomic obtisubstatness) и икотехномическа обтизапасност* (ecotechnomic obtistockness); общо понятие за субстатен трансцентитален икотехномически оубтипринос и запасов трансцентитален икотехномически
обтипринос (икотехномическият сустатант е типична реализация на икотехномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантният трансцентитален икотехномически обтипринос е сустатантен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
обективностна сустатантна оценка или още е обективно отражение на
обективно-необходимата обективностна сустатантна оценка, т.е. е обективнообективностна сустатантна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical sustatantal ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна сустатантна икотехномическа оценка* (objectiveneous sustatantal
ecotechnomic appraisement). Сустатантният трансцентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на сустатантната трансцентитална
икотехномическа
обтиенергия
(sustatantal
transcentital
ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна трансцентитална икотехномическа обтиактивност (вж. сустатантна трансцентитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично оп23
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------редметена сустатантна трансцентитална икотехномическа обтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна трансцентитална икотехномическа обтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сустатантното трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантния икотехномически обтипринос (наред със сустатантния уницентитален икотехномически обтипринос, сустатантния центитален икотехномически обтипринос
и сустатантния инцентитален икотехномическа обтипринос) (вж. фиг. 1).
Ако не е посочено друго, под сустатантен икотехномически обтипринос обикновено се подразбира сустатантният трансцентитален икотехномически обтипринос.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатантното трансцентитално
икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантният трансцентитален икотехномически обтипринос са:
сустатантен възпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(sustatantal
reproductional
transcentital
ecotechnomic
obticontribution), сустатантен производствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal production transcentital ecotechnomic
obticontribution), сустатантен разменен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal exchange transcentital ecotechnomic
obticontribution), сустатантен разпределителен трансцентитален икотехномически
обтипринос*
(sustatantal
distributional
transcentital
ecotechnomic obticontribution), сустатантен потребителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal consumption transcentital
ecotechnomic obticontribution), сустатантен стопанствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal protoecotechnomizing transcentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен следпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal post-production
transcentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен предипотребителен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal beforeconsumption transcentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен
посреднически
трансцентитален
икотехномически
обтипринос*
(sustatantal intermediationary transcentital ecotechnomic obticontribution),
сустатантен бизнес трансцентитален икотехномически обтипринос*
(sustatantal business transcentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен
алокативен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal
allocative transcentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(individual sustatantal transcentital ecotechnomic obticontribution), фирмен сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос* (firm
sustatantal transcentital ecotechnomic obticontribution), обществен сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос* (social sustatantal
transcentital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос* (absolute
sustatantal transcentital ecotechnomic obticontribution) и относителен сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос* (relative sustatantal transcentital ecotechnomic obticontribution), а според факторната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа определеност – трудово-определен сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос* (labourly-determinate sustatantal
transcentital ecotechnomic obticontribution) и физическо-определен сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос* (physicallydeterminate sustatantal transcentital ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен трансцентитален усвояван икотехномически обтипринос* (sustatantal transcentital assimilated ecotechnomic
obticontribution) и сустатантен трансцентитален създаван икотехномически обтипринос* (sustatantal transcentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния трансцентитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос* (unimaking sustatantal transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатант* (unimaking transcentital ecotechnomic obtisustatant)], (2) съзидателен
сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос* (making
sustatantal transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатант* (making transcentital
ecotechnomic obtisustatant)], (3) изпълнителен сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary sustatantal transcentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен трансцентитален
икотехномически обтисустатант* (implementationary transcentital ecotechnomic obtisustatant)], (4) творчески сустатантен трансцентитален
икотехномически обтипринос* (creative sustatantal transcentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически обтисустатант* (creative transcentital ecotechnomic obtisustatant)], (5)
работен сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(working sustatantal transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически обтисустатант* (working
transcentital ecotechnomic obtisustatant)], (6) сътворителен сустатантен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (performing sustatantal
transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен трансцентитален икотехномически обтисустатант* (performing transcentital
ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икономически оубтипринос едновременно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантния трансцентитален икотехномически обтипринос и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТОП – трансцентитален икотехномически обтипринос)

Трансцентитален икотехномически обтипринос
(ТЦИТОП)
(трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ТЦИТОП

Субстатен
ТЦИТОП

Запасов
ТЦИТОП

Сустатантен
ТЦИТОП

(трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
обтизапас;

(трансцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно същество на
ТЦИТОП]

[външно същество на
ТЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТОП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

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

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТОП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТОП

(работен трансцентитален
икотехномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически обтизапас;

(работен трансцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически обтитрансцентит)

работен запасов икотехномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТОП

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически обтитрансцентит)

творчески запасов икотехномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТОП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

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

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална
икотехтална икотехномическа
номическа полползваема
обзваема обтизатизадоволедоволеност}
ност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТОП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТОП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатант;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

(вид съдържание на икотехномически сустит)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТОП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТОП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТАНТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (sustatantal transcentital ecotechnomic contribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатантен икотехномически трансцентит, (*) – сустатантен трансцентитален икотехномически ингредиент, който на
същностно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект [на обективностен сустатантен икотехномически субект* (objectivitical sustatantal ecotechnomic subject)] в икотехномическото
възпроизводство
(респ.
във
икореномическото
възпроизводство); общо понятие за сустатантен трансцентитален
икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически
35
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтитрансцентит и като сустатантно икотехтомическо усърдие) и сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтитрансцентит и като сустатантен трансцентитална
икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите
на трансцентиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните
изрази на икотехномическата сустатантност* (ecotechnomic sustatantness),
последната като общо понятие за икотехномическа субстатност*
(ecotechnomic substatness) и икотехномическа запасност* (ecotechnomic
stockness); общо понятие за субстатен трансцентитален иконотехмически
принос и запасов трансцентитален икотехномически принос (икотехномическият сустатант е типична реализация на икотехномическия сустант) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантният трансцентитален икотехномически принос е форма на съществуване на сустатантната трансцентитална икотехномическа енергия (sustatantal transcentital
ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна
трансцентитална икотехномическа активност (вж. сустатантна трансцентитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна трансцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена сустатантна трансцентитална икотехномическа потенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сустатантното трансцентитално икореномическо
участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантния икотехномически принос (наред със сустатантния уницентитален икономически принос,
сустатантния центитален икотехномически принос и сустатантния инцентитален икотехномически принос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под
сустатантен икотехномически принос обикновено се подразбира сустатантният трансцентитален икотехномически принос
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантен трансцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сустатантното трансцентитално икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатантния трансцентитален икотехномически принос са (1) сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос (сустатантен икотехномически
субтитрансцентит) и (2) сустатантен трансцентитален икотехномически
обтипринос (сустатантен икотехномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантния трансцентитален икотехномически принос са: сустатантен възпроизводствен трансцентитален икотехномически принос*
(sustatantal reproductional transcentital ecotechnomic contribution), сустатантен
производствен трансцентитален икотехномически принос* (sustatantal
production transcentital ecotechnomic contribution), сустатантен разменен
трансцентитален икотехномически принос* (sustatantal exchange
transcentital ecotechnomic contribution), сустатантен разпределителен трансцентитален икотехномически принос* (sustatantal distributional transcentital
ecotechnomic contribution), сустатантен потребителен трансцентитален
икотехномически принос* (sustatantal consumption transcentital ecotechnomic
contribution), сустатантен стопанствен трансцентитален икотехномически принос* (sustatantal protoeconomizing transcentital ecotechnomic
contribution), сустатантен следпроизводствен трансцентитален икотехномически принос* (sustatantal post-production transcentital ecotechnomic
contribution), сустатантен предипотребителeн трансцентитален икотехномически
принос*
(sustatantal
before-consumption
transcentital
ecotechnomic contribution), сустатантен посреднически трансцентитален
икотехномически принос* (intermediationary sustatantal transcentital
ecotechnomic contribution), сустатантен бизнес икотехномическии принос*
(sustatantal business transcentital ecotechnomic contribution), сустатантен алокативен трансцентитален икотехномически принос* (sustatantal allocative
transcentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (individual sustatantal
transcentital ecotechnomic contribution), фирмен сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (firm sustatantal transcentital ecotechnomic
contribution), обществен сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (social sustatantal transcentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (absolute
sustatantal transcentital ecotechnomic contribution) и относителен сустатан38
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен трансцентитален икотехномически принос* (relative sustatantal
transcentital ecotechnomic contribution), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определен сустатантен трансцентитален икотехномически
принос*
(labourly-determinate
sustatantal
transcentital
ecotechnomic contribution) и физическо-определен сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (physically-determinate sustatantal
transcentital ecotechnomic contribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен трансцентитален усвояван икотехномически принос* (sustatantal transcentital assimilated ecotechnomic contribution) и
сустатантен трансцентитален създаван икотехномически принос*
(sustatantal transcentital gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния трансцентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен сустатантен трансцентитален икотехномически принос*
(unimaking sustatantal transcentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически сустатант* (unimaking
transcentital ecotechnomic sustatant)], (2) съзидателен сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (making sustatantal transcentital
ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен трансцентитален
икотехномически сустатант* (making transcentital ecotechnomic sustatant)],
(3) изпълнителен сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (implementationary sustatantal transcentital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически сустатант*
(implementationary transcentital ecotechnomic sustatant)], (4) творческио сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (creative sustatantal
transcentital ecotechnomic contribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически сустатант* (creative transcentital ecotechnomic
sustatant)], (5) работен сустатантен трансцентитален икотехномически
принос* (working sustatantal transcentital ecotechnomic contribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически сустатант* (working
transcentital ecotechnomic sustatant)], (6) сътворителен сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (performing sustatantal transcentital
ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен трансцентитален
икотехномически сустатант* (performing transcentital ecotechnomic
sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантния трансцентитален икотехномически принос и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТП – трансцентитален икотехномически принос)

Трансцентитален икотехномически принос
(ТЦИТП)
(трансцентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
ТЦИТП

Субстатен
ТЦИТП

Запасов
ТЦИТП

Сустатантен
ТЦИТП

(трансцентитален икотехномически
сустатит;

(трансцентитален икотехномически
субстат;

(трансцентитален икотехномически
запас;

(трансцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТП]

[вътрешно същество на
ТЦИТП]

[външно същество на
ТЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икотехномическа
пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТП

(работен трансцентитален
икотехномически сустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически субстат;

(работен трансцентитален
икотехномически запас;

(работен трансцентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически
трансцентит)

работен субстатен икотехномически трансцентит)

работен запасов икотехномичес-ки трансцентит)

работен сустатантен икотехномически
трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТП

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически запас;

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически
трансцентит)

творчески субстатен икотехномически
трансцентит)

творчески запасов икотехномически трансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

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

{сустатантна трансценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

44
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
трансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен
техномически икотехномичестрансцентит)
ки трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТАНТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (sustatantal transcentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икотехномически
субтитрансцентит, сустатантна икотехномическа ценностност, сустатантно икотехномическо усърдие, (*) – сустатантен трансцентитален икотехномически ингредиент, който на същностно равнище и като субективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект [на обективностен сустатантен икотехномически субект* (objectivitical ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика);
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------една от разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтисустатантност* (ecotechnomic subtisustatantness), последната като общо понятие за
икотехномическа субтисубстатност* (ecotechnomic subtisubstatness) и
икотехномическа субтизапасност* (ecotechnomic subtistockness); общо понятие за субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос и запасов трансцентитален икотехномически субтипринос (икотехномическият
сустатант е типична реализация на икотехномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантният трансцентитален
икотехномически субтипринос е сустатантен икотехномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана обективностна сустатантна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатантна оценка, т.е. е субективно-обективностна сустатантна
икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical sustatantal ecotechnomic
appraisement), което е същото като обективистична сустатантна икотехномическа оценка* (objectivistical sustatantal ecotechnomic appraisement). Сустатантният трансцентитален икотехномически субтипринос е форма на
съществуване на сустатантната трансцентитална икотехномическа
субтиенергия (sustatantal transcentital ecotechnomic subtienergy) и отношение
на признаване на приложената сустатантна трансцентитална икотехномическа субтиактивност (вж. сустатантна трансцентитална икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна трансцентитална
икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
сустатантна трансцентитална икотехномическа субтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сустатантното трансцентиталното икореномическо
субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантния икотехномически субтипринос (наред със сустатантния уницентитална икотехномическа субтипринос, сустатантния центитален икотехномически субтипринос и сустатантния инцентитален икотехномическа субтипринос) (вж.
фиг. 1). Ако не е посочено друго, под сустатантен икотехномически субтипринос обикновено се подразбира сустатантният трансцентитален икотехномически субтипринос.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантен трансцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатантното трансцентитално
икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантният трансцентитален икотехномически субтипринос са:
сустатантен възпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(sustatantal
reproductional
transcentital
ecotechnomic
subticontribution), сустатантен производствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal production transcentital ecotechnomic
subticontribution), сустатантен разменен трансцентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal exchange transcentital ecotechnomic
subticontribution), сустатантен разпределителен трансцентитален икотехномически
субтипринос*
(sustatantal
distributional
transcentital
ecotechnomic subticontribution), сустатантен потребителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal consumption transcentital
ecotechnomic subticontribution), сустатантен стопанствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal protoecotechnomizing
transcentital ecotechnomic subticontri-bution), сустатантен следпроизводствен
трансцентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal postproduction transcentital ecotechnomic subticontribution), сустатантен предипотребителен
трансцентитален
икотехномически
субтипринос*
(sustatantal before-consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), сустатантен посреднически трансцентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal intermediationary transcentital ecotechnomic subticontribution),
сустатантен бизнес икотехномически субтипринос* (business transcentital
ecotechnomic subticontribution), сустатантен алокативен трансцентитален
икотехномически
субтипринос*
(sustatantal
allocative
transcentital
ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатантен
трансцентитален икотехномически субтипринос* (individual sustatantal
transcentital ecotechnomic subticontribution), фирмен сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос* (firm sustatantal transcentital
ecotechnomic subticontribution), обществен сустатантен трансцентитален
икотехномически субтипринос* (social sustatantal transcentital ecotechnomic
subticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос* (absolute
sustatantal transcentital ecotechnomic subticontribution) и относителен сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос* (relative
sustatantal transcentital ecotechnomic subticontribution), а според факторната
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа определеност – трудово-определен сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос* (labourly-determinate sustatantal
transcentital ecotechnomic subticontribution) и физическо-определен сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос* (physicallydeterminate sustatantal transcentital ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен трансцентитален усвояван икотехномически субтипринос* (sustatantal transcentital assimilated ecotechnomic
subticontribution) и сустатантен трансцентитален създаван икотехномически субтипринос* (sustatantal transcentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния трансцентитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking sustatantal transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатант* (unimaking transcentital ecotechnomic subtisustatant)], (2) съзидателен
сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос* (making
sustatantal transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатант* (making
transcentital ecotechnomic subtisustatant)], (3) изпълнителен сустатантен
трансцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary
sustatantal transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически субтисустатант* (implementationary transcentital ecotechnomic subtisustatant)], (4) творчески сустатантен
трансцентитален икотехномически субтипринос* (creative sustatantal transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически субтисустатант* (creative transcentital
ecotechnomic subtisustatant)], (5) работен сустатантен трансцентитален
икотехномически субтипринос* (working sustatantal transcentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически субтисустатант* (working transcentital ecotechnomic subtisustatant)], (6)
сътворителен сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing sustatantal transcentital ecotechnomic subticontribution)
[същото като сътворителен трансцентитален икотехномически субтисустатант* (performing transcentital ecotechnomic subtisustatant)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видностите на трансцентиталния икономически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантния трансцентитален икотехномически субтипринос и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТСП – трансцентитален икотехномически субтипринос)
Сустатитен
ТЦИТСП

Субстатен
ТЦИТСП

Запасов
ТЦИТСП

Сустатантен
ТЦИТСП

(трансцентитален икотехномически
субтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
субтизапас;

(трансцентитален икотехномически субтисустатант;

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно същество на
ТЦИТСП]

[външно същество на
ТЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТСП]

{сустатитно
икотехномическо усърдие}

{субстатно
икотехномическо усърдие}

{запасово
икотехномическо усърдие}

{сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)

(трансцентитТрансцентитал- ален икотехномически
ен икотехномически субтип- субтисустатит;
ринос
сустатитен
(ТЦИТСП)
икотехномически
(трансцентиттрансцентит)
ален икотехномически субтисубстантит)
{икотехномическо усърдие}
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТСП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТСП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа субтипригодност;

сътворително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

сътворително
субстатно
икотехномическо усърдие}

сътворително
запасово икотехномическо
усърдие}

сътворително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

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

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТСП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТСП

(работен трансцентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически субтизапас;

(работен трансцентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически субтитрансцентит)

работен запасов икотехномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

работно сустатитно икотехномическо
усърдие

работно субстатнотно
икотехномическо усърдие

работно запасово икотехномическо
усърдие

работно сустатантно икотехномическо
усърдие

(сустатитно
икотехномическо усилие)}

(субстатно
икотехномическо усилие)}

(запасово икотехномическо
усилие)}

(сустатантно
икотехномическо усилие)}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТСП

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(творчески трансцентитален
икотехномически субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически субтитрансцентит)

творчески запасов икотехномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

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

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;

{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална
икотехтална икотехномическа
номическа полползваема
зваема субтисубтизадовозадоволеност;
леност;

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;

творческо сустатитно икотехномическо
усърдие

творческо субстатно икотехномическо
усърдие

творческо запасово икотехномическо
усърдие

творческо сустатантно икотехномическо
усърдие

(субстатно
икотехномическо учение)}

(запасово икотехномическо
учение)}

(сустатантно
икотехномическо учение)}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

(сустатитно
икотехномическо учение)}
(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТСП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност;

изпълнително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
субстатно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
запасово икотехномическо
усърдие}

изпълнително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТСП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисус-татит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисустатант;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен сустатантен икотехноми-чески
субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодноност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтиизгодност;

съзидателно
сустатитно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
субстатно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
запасово икотехномическо
усърдие}

съзидателно
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа субтиизгодност;
съзидателно
икотехномическо усърдие}
(вид икотехномическо съдържание)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТСП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен икотехномически
техномически
субтитрансценсубтиттит)
рансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;

унисъзидателно сустатитно икотехномическо усърдие}

унисъзидателно субстатно
икотехномическо усърдие}

униъзидателно запасово
икотехномическо усърдие}

унисъзидателно сустатантно икотехномическо усърдие}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТАНТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (sustatantal unicentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икотехномически обтиуницентит, сустатантна уницентитална икотехномическа заделеност, сустатантна уницентитална икотехномическа зададеност, (*) – сустатантен уницентитален икотехномически ингредиент, който като обективна проекция ко59
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------личествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект [на обективностен сустатантен икотехномически субект*
(objectivitical sustatantal ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика);
сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата
обтисустатантност* (ecotechnomic obtisustatantness), последната като общо
понятие
за
икотехномическа
обтисубстатност*
(ecotechnomic
obtisubstatness) и икотехномическа обтизапасност* (ecotechnomic
obtistockness); общо понятие за субстатен уницентитален икотехномически
обтипринос и запасов уницентитален икотехномически обтипринос, но не и
двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатант е типична реализация на икотехномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантният уницентитален икотехномически обтипринос е сустатантен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна сустатантна оценка или
още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатантна оценка, т.е. е обективно-обективностна сустатантна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical sustatantal ecotechnomic appraisement),
което е същото като обектностна сустатантна икотехномическа оценка*
(objectiveneous sustatantal ecotechnomic appraisement). Сустатантният уницентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на сустатантната уницентитална икотехномическа обтиенергия (sustatantal
unicentital ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатантна уницентитална икотехномическа обтиактивност (вж. сустатантна уницентитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна уницентитална икотехномическа обтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатантна уницентитална икотехномическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното уницентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
сустатантния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на сустатантното уницентитално икореномическо участие
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантният уницентитален икотехномически обтипринос са:
сустатантен възпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal reproductional unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен производствен уницентитален икотехномически обтипринос*
(sustatantal production unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен
разменен уницентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal
exchange unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен разпределителен уницентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal
distributional unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен потребителен уницентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal
consumption unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен стопанствен уницентитален икотехномически обтипринос*
(sustatantal
protoecotechnomizing unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен
следпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос*
(sustatantal post-production unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен предипотребителен уницентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal before-consumption unicentital ecotechnomic obticontribution),
сустатантен посреднически уницентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal intermediationary unicentital ecotechnomic obticontribution),
сустатантен бизнес уницентитален икотехномически обтипринос*
(sustatantal business unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатантен
алокативен уницентитален икотехномически обтипринос* (sustatantal
allocative unicentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален
сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос* (individual
sustatantal unicentital ecotechnomic obticontribution), фирмен сустатантен
уницентитален икотехномически обтипринос* (firm sustatantal unicentital
ecotechnomic obticontribution), обществен сустатантен уницентитален
икотехномически обтипринос* (social sustatantal unicentital ecotechnomic
obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен уницентитален усвояван икотехномически
обтипринос* (sustatantal unicentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и
сустатантен уницентитален създаван икотехномически обтипринос*
(sustatantal unicentital gived ecotechnomic obticontribution).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния уницентитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос*
(unimaking sustatantal unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисустатант*
(unimaking unicentital ecotechnomic obtisustatant)], (2) съзидателен сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос* (making sustatantal
unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен уницентитален икотехномически обтисустатант* (making unicentital ecotechnomic obtisustatant)], (3) изпълнителен сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос* (implementationary sustatantal unicentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен уницентитален
икотехномически обтисустатант* (implementationary unicentital ecotechnomic obtisustatant)], (4) творчески сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос* (creative sustatantal unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески уницентитален икотехномически обтисустатант* (creative unicentital ecotechnomic obtisustatant)], (5) работен
сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос* (working
sustatantal unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически обтисустатант* (working unicentital
ecotechnomic obtisustatant)], (6) сътворителен сустатантен уницентитален
икотехномически
обтипринос*
(performing
sustatantal
unicentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен уницентитален
икотехномически обтисустатант* (performing unicentital ecotechnomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталния икономически оубтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Уницентитален икотехномически обтипринос
(УЦИТОП)
(уницентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТОП

Субстатен
УЦИТОП

Запасов
УЦИТОП

Сустатантен
УЦИТОП

(уницентитален икотехномически обтисустатит;

(уницентитален икотехномически обтисубстат;

(уницентитален
икотехномически обтизапас;

(уницентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТОП]

[вътрешно същество на
УЦИТОП]

[външно същество на
УЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТОП

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

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

ние на цялостното същество
на УЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТОП]

[общо състояние
на външното същество на
УЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа обтипригодност}

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

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Сътворителен
(пригоден)
УЦИТОП

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

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

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

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТОП

Работен (сметен) запасов
УЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТОП

(работен уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(работен уницентитален икотехномически обтизапас;

(работен уницентитален
икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтиуницентит)

работен субстатен икотехномически обтиуницентит)

работен запасов
икотехномически
обтиуницентит)

работен сустатантен икотехномически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТОП]

[работно външно
състояние на
външното същество на
УЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
УЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТОП

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

(творчески
уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
обти-запас;

(творчески уницентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески субстатен икотехномически обтиуницентит)

творчески запасов икотехномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиуницентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТОП]

[творческо външно състояние
на външното същество на
УЦИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперс-танта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески
(ползваем)
УЦИТОП

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТОП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

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

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТОП]

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

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа
суперстанта)

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

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТОП

Съзидателен (изгоден) запасов
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
УЦИТОП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

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

(съзидателен
уницентита-лен
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТОП]

уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание
на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

(съзидателен
уницентит-ален
съзидателен
икотехномисустатитен икочески обтисубтехномически
стантит)
обтиуницентит)
[вътрешно състояние на
[вътрешно съсУЦИТОП]
тояние на цялостното съ{уницентитална икотехщество на
номическа обУЦИТОП]
тиизгодност}
{сустатитна
(вид икотехномическо съдържание)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) запасов
УЦИТОП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТОП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен
уницентитален
икотехномически
обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТАНТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (sustatantal unicentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икотехномически уницентит, (*) –
сустатантен уницентитален икотехномически ингредиент, който количествено
определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект
[на обективностен сустатантен икотехномически субект* (objectivitical
sustatantal ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ.
във икореномическото възпроизводство); сустатантен трансцентитален
икотехномически принос и сустатантен инцентитален икотехномически
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------принос, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтиуницентит и като сустатантно икотехтомическа феност) и сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтиуницентит и като сустатантен уницентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на уницентиталния икотехномически принос
(вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сустатантност*
(ecotechnomic sustatantness), последната като общо понятие за икотехномическа субстатност* (ecotechnomic substatness) и икотехномическа запасност* (ecotechnomic stockness); общо понятие за субстатен уницентитален
иконотехмически принос и запасов уницентитален икотехномически принос,
но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият
сустатант е типична реализация на икотехномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантният уницентитален икотехномически принос е форма на съществуване на сустатантната
уницентитална
икотехномическа
енергия
(sustatantal
unicentital
ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна
уницентитална икотехномическа активност (вж. сустатантна уницентитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна
уницентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна уницентитална икотехномическа потенциалност
(също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една
от разновидностите на сустатантното уницентитално икореномическо
участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

СН уницентитална икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтиуницентит
(СН уницентитална икономическа
заделеност;
СН уницентитален
икономически интерес)

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

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

Фиг. 1. Сустатантен уницентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на сустатантното уницентитално икореномическо
участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатантния уницентитален икотехномически принос са (1) сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос (сустатантен икотехномически субтиуницентит) и (2) сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос
(сустатантен икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантния уницентитален икотехномически принос са: сустатантен възпроизводствен уницентитален икотехномически принос*
(sustatantal reproductional unicentital ecotechnomic contribution), сустатантен
производствен уницентитален икотехномически принос* (sustatantal
production unicentital ecotechnomic contribution), сустатантен разменен уницентитален икотехномически принос* (sustatantal exchange unicentital
ecotechnomic contribution), сустатантен разпределителен уницентитален
икотехномически принос* (sustatantal distributional unicentital ecotechnomic
contribution), сустатантен потребителен уницентитален икотехномически принос* (sustatantal consumption unicentital ecotechnomic contribution), сустатантен стопанствен уницентитален икотехномически принос*
(sustatantal protoeconomizing unicentital ecotechnomic contribution), сустатантен следпроизводствен уницентитален икотехномически принос*
(sustatantal post-production unicentital ecotechnomic contribution), сустатантен
предипотребителeн уницентитален икотехномически принос* (sustatantal
before-consumption unicentital ecotechnomic contribution), сустатантен посреднически уницентитален икотехномически принос* (intermediationary
sustatantal unicentital ecotechnomic contribution), сустатантен бизнес икотехномическии принос* (sustatantal business unicentital ecotechnomic contribution),
сустатантен алокативен уницентитален икотехномически принос*
(sustatantal allocative unicentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален сустатантен уницентитален икотехномически принос*
(individual sustatantal unicentital ecotechnomic contribution), фирмен сустатантен уницентитален икотехномически принос* (firm sustatantal
unicentital ecotechnomic contribution), обществен сустатантен уницентитален икотехномически принос* (social sustatantal unicentital ecotechnomic
contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен уницентитален усвояван икотехномически
принос* (sustatantal unicentital assimilated ecotechnomic contribution) и суста73
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тантен уницентитален създаван икотехномически принос* (sustatantal
unicentital gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния уницентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен сустатантен уницентитален икотехномически принос* (unimaking
sustatantal unicentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен
уницентитален икотехномически сустатант* (unimaking unicentital
ecotechnomic sustatant)], (2) съзидателен сустатантен уницентитален
икотехномически принос* (making sustatantal unicentital ecotechnomic
contribution) [същото като съзидателен уницентитален икотехномически
сустатант* (making unicentital ecotechnomic sustatant)], (3) изпълнителен
сустатантен уницентитален икотехномически принос* (implementationary
sustatantal unicentital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен
уницентитален
икотехномически
сустатант*
(implementationary
unicentital ecotechnomic sustatant)], (4) творческио сустатантен уницентитален икотехномически принос* (creative sustatantal unicentital ecotechnomic
contribution) [същото като творчески уницентитален икотехномически
сустатант* (creative unicentital ecotechnomic sustatant)], (5) работен сустатантен уницентитален икотехномически принос* (working sustatantal
unicentital ecotechnomic contribution) [същото като работен уницентитален
икотехномически сустатант* (working unicentital ecotechnomic sustatant)],
(6) сътворителен сустатантен уницентитален икотехномически принос* (performing sustatantal unicentital ecotechnomic contribution) [същото като
сътворителен уницентитален икотехномически сустатант* (performing
unicentital ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на уницентиталния икотехномически принос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Уницентитален икотехномически принос
(УЦИТП)
(уницентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
УЦИТП

Субстатен
УЦИТП

Запасов
УЦИТП

Сустатантен
УЦИТП

(уницентитален икотехномически
сустатит;

(уницентитален икотехномически
субстат;

(уницентитален икотехномически
запас;

(уницентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТП]

[вътрешно същество на
УЦИТП]

[външно същество на
УЦИТП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
уницентит)

сътворителен
запасов икотехномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
УЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТП

Работен (сметен) запасов
УЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТП

(работен уницентитален
икотехномически сустатит;

(работен уницентитален
икотехномически субстат;

(работен уницентитален
икотехномически запас;

(работен уницентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически уницентит)

работен субстатен икотехномически уницентит)

работен запасов икотехномически уницентит)

работен сустатантен икотехномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Творчески
(ползваем) запасов УЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТП

(творчески уницентитален
икотехномически сус-татит;

(творчески уницентитален
икотехномически субстат;

(творчески
уницентитален
икотехномически запас;

(творческиуницентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически уницентит)

творчески субстатен икотехномически уницентит)

творчески запасов икотехномически уницентит)

творчески сустатантен икотехномически
уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномичес-ка ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТП

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически субстат;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически запас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова униценти-тална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически сус-татит;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субстантит)

(съзидателен
уницентитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
уницентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
уницентит)

съзидателен
запасов икотехномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното
същество на
УЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

[вътрешно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
УЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
УЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТАНТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (sustatantal unicentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икотехномически
субтиуницентит, сустатантна икотехномическа феност, (*) – сустатантен
уницентитален икотехномически ингредиент, който като субективна проекция
количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект [на обективностен сустатантен икотехномически субект*
(objectivitical ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос и сустатантен ин81
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икотехномически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно
единство; една от разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтисустатантност* (ecotechnomic subtisustatantness), последната като общо понятие
за
икотехномическа
субтисубстатност*
(ecotechnomic
subtisubstatness) и икотехномическа субтизапасност* (ecotechnomic
subtistockness); общо понятие за субстатен уницентитален икотехномически
субтипринос и запасов уницентитален икотехномически субтипринос, но не и
двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатант е типична реализация на икотехномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантният уницентитален икотехномически субтипринос е сустатантен икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна сустатантна оценка или
още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатантна оценка, т.е. е субективно-обективностна сустатантна икотехномическа
оценка*
(subjectively-objectivitical
sustatantal
ecotechnomic
appraisement), което е същото като обективистична сустатантна икотехномическа оценка* (objectivistical sustatantal ecotechnomic appraisement). Сустатантният уницентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на сустатантната уницентитална икотехномическа субтиенергия (sustatantal unicentital ecotechnomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна уницентитална икотехномическа субтиактивност (вж. сустатантна уницентитална икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна уницентитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна уницентитална икотехномическа субтипотенциалност (също). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното уницентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантен уницентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатантното уницентитално
икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантният уницентитален икотехномически субтипринос са:
сустатантен възпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal reproductional unicentital ecotechnomic subticontribution),
сустатантен производствен уницентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal production unicentital ecotechnomic subticontribution), сустатантен разменен уницентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal exchange unicentital ecotechnomic subticontribution), сустатантен
разпределителен
уницентитален
икотехномически
субтипринос*
(sustatantal distributional unicentital ecotechnomic subticontribution), сустатантен потребителен уницентитален икотехномически субтипринос*
(sustatantal consumption unicentital ecotechnomic subticontribution), сустатантен стопанствен уницентитален икотехномически субтипринос*
(sustatantal protoecotechnomizing unicentital ecotechnomic subticontri-bution),
сустатантен следпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос*
(sustatantal
post-production
unicentital
ecotechnomic
subticontribution), сустатантен предипотребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal before-consumption unicentital
ecotechnomic subticontribution), сустатантен посреднически уницентитален
икотехномически субтипринос* (sustatantal intermediationary unicentital
ecotechnomic subticontribution), сустатантен бизнес икотехномически субтипринос* (business unicentital ecotechnomic subticontribution), сустатантен
алокативен уницентитален икотехномически субтипринос* (sustatantal
allocative unicentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален
сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос* (individual
sustatantal unicentital ecotechnomic subticontribution), фирмен сустатантен
уницентитален икотехномически субтипринос* (firm sustatantal unicentital
ecotechnomic subticontribution), обществен сустатантен уницентитален
икотехномически субтипринос* (social sustatantal unicentital ecotechnomic
subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен уницентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (sustatantal unicentital assimilated ecotechnomic subticontribution)
и сустатантен уницентитален създаван икотехномически субтипринос*
(sustatantal unicentital gived ecotechnomic subticontribution).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния уницентитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос*
(unimaking sustatantal unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като
унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисустатант*
(unimaking unicentital ecotechnomic subtisustatant)], (2) съзидателен сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос* (making sustatantal unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен уницентитален икотехномически субтисустатант* (making unicentital
ecotechnomic subtisustatant)], (3) изпълнителен сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос* (implementationary sustatantal unicentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен уницентитален
икотехномически субтисустатант* (implementationary unicentital ecotechnomic subtisustatant)], (4) творчески сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос* (creative sustatantal unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески уницентитален икотехномически
субтисустатант* (creative unicentital ecotechnomic subtisustatant)], (5) работен сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос*
(working sustatantal unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически субтисустатант* (working
unicentital ecotechnomic subtisustatant)], (6) сътворителен сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос* (performing sustatantal
unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически субтисустатант* (performing unicentital
ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икономически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Уницентитален икотехномически
субтипринос
(УЦИТСП)
(уницентитален икотехномически
субтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТСП

Субстатен
УЦИТСП

Запасов
УЦИТСП

Сустатантен
УЦИТСП

(уницентитален икотехномически
субтисустатит;

(уницентитален икотехномически субтисубстат;

(уницентитален
икотехномически субтизапас;

(уницентитален икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уни-центит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТСП]

[вътрешно същество на
УЦИТСП]

[външно същество на
УЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТСП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субти-апас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

[общо състояние на външното
същество на
УЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтипригодност}

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

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустит)
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до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТСП

Работен (сметен)
субстатен
УЦИТСП

Работен (сметен) запасов
УЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТСП

(работен уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(работен уницентитален икотехномически
субтизапас;

(работен уницентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтиуницентит)

работен субстатен икотехномически субтиуницентит)

работен запасов
икотехномически субтиуницентит)

работен сустатантен икотехномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

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

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}
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до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
УЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТСП

(творчески
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтиуницентит)

творчески субстатен икотехномически субтиуницентит)

творчески запасов икотехномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

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

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

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа су-перстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТСП
Изпълнителен
(задоволяващ)
УЦИТСП

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТСП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субти-запас;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТСП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен УЦИТСП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

съзидателен субстатен икотехномически субтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен икотехноми-чески
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

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

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

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен
УЦИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
УЦИТСП

Унисъзидател-ен
(удовлетворяващ) запасов
УЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТСП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икотехномичес-ки субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на
УЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТАНТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (sustatantal centital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икотехномически обтицентит,
сустатантна центитална икотехномическа заделеност, сустатантна центитална икотехномическа зададеност, (*) – сустатантен центитален икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя
като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект [на обективностен сустатантен икотехномически субект* (objectivitical sustatantal
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във ико92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); общо понятие за сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
инцентитален икотехномически обтипринос (то е или сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос, или сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос
(вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата обтисустатантност* (ecotechnomic obtisustatantness), последната като общо понятие за
икотехномическа обтисубстатност* (ecotechnomic obtisubstatness) и икотехномическа обтизапасност* (ecotechnomic obtistockness); общо понятие за
субстатен центитален икотехномически обтипринос и запасов центитален
икотехномически обтипринос, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно
единство (икотехномическият сустатант е типична реализация на икотехномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Сустатантният центитален икотехномически обтипринос е сустатантен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна сустатантна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата обективностна сустатантна оценка, т.е. е обективнообективностна сустатантна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical sustatantal ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна сустатантна икотехномическа оценка* (objectiveneous sustatantal
ecotechnomic appraisement). Сустатантният центитален икотехномически
обтипринос е форма на съществуване на сустатантната центитална икотехномическа обтиенергия (sustatantal centital ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна центитална икотехномическа обтиактивност (вж. сустатантна центитална икотехномическа
обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна центитална икотехномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна центитална икотехномическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното центитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на сустатантния икотехномически обтипринос (вж.
фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН центитална
икономическа
значимост;
СН икономически
центит
(СН центитално
икономическо
участие;
СН центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантен центитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на сустатантното центитално икореномическо
участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантният центитален икотехномически обтипринос са: сустатантен възпроизводствен центитален икотехномически обтипринос*
(sustatantal reproductional centital ecotechnomic obticontribution), сустатантен
производствен центитален икотехномически обтипринос* (sustatantal
production centital ecotechnomic obticontribution), сустатантен разменен центитален икотехномически обтипринос* (sustatantal exchange centital
ecotechnomic obticontribution), сустатантен разпределителен центитален
икотехномически обтипринос* (sustatantal distributional centital ecotechnomic
obticontribution), сустатантен потребителен центитален икотехномически обтипринос* (sustatantal consumption centital ecotechnomic obticontribution),
сустатантен стопанствен центитален икотехномически обтипринос*
(sustatantal protoecotechnomizing centital ecotechnomic obticontribution), сустатантен следпроизводствен центитален икотехномически обтипринос*
(sustatantal post-production centital ecotechnomic obticontribution), сустатантен
предипотребителен
центитален
икотехномически
обтипринос*
(sustatantal before-consumption centital ecotechnomic obticontribution), сустатантен посреднически центитален икотехномически обтипринос*
(sustatantal intermediationary centital ecotechnomic obticontribution), сустатантен бизнес центитален икотехномически обтипринос* (sustatantal business
centital ecotechnomic obticontribution), сустатантен алокативен центитален
икотехномически обтипринос* (sustatantal allocative centital ecotechnomic
obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуален сустатантен центитален
икотехномически обтипринос* (individual sustatantal centital ecotechnomic
obticontribution), фирмен сустатантен центитален икотехномически обтипринос* (firm sustatantal centital ecotechnomic obticontribution), обществен
сустатантен центитален икотехномически обтипринос* (social
sustatantal centital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен центитален усвояван икотехномически
обтипринос* (sustatantal centital assimilated ecotechnomic obticontribution) и
сустатантен центитален създаван икотехномически обтипринос*
(sustatantal centital gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния центитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен сустатантен центитален икотехномически обтипринос*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking sustatantal centital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен центитален икотехномически обтисустатант* (unimaking
centital ecotechnomic obtisustatant)], (2) съзидателен сустатантен центитален икотехномически обтипринос* (making sustatantal centital ecotechnomic
obticontribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически
обтисустатант* (making centital ecotechnomic obtisustatant)], (3) изпълнителен
сустатантен
центитален
икотехномически
обтипринос*
(implementationary sustatantal centital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически обтисустатант*
(implementationary centital ecotechnomic obtisustatant)], (4) творчески сустатантен центитален икотехномически обтипринос* (creative sustatantal
centital ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески центитален
икотехномически обтисустатант* (creative centital ecotechnomic
obtisustatant)], (5) работен сустатантен центитален икотехномически
обтипринос* (working sustatantal centital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен центитален икотехномически обтисустатант* (working
centital ecotechnomic obtisustatant)], (6) сътворителен сустатантен центитален икотехномически обтипринос* (performing sustatantal centital
ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически
обтисустатант*
(performing
centital
ecotechnomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталния икономически оубтипринос едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантния центитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТОП – центитален икотехномически обтипринос)

Центитален
икотехномически обтипринос
(ЦТИТОП)
(центитален
икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТОП

Субстатен
ЦТИТОП

Запасов
ЦТИТОП

Сустатантен
ЦТИТОП

(центитален
икотехномически обтисустатит;

(центитален
икотехномически обтисубстат;

(центитален
икотехномически обтизапас;

(центитален
икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно същество на
ЦТИТОП]

[външно същество на
ЦТИТОП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТОП

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТОП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТОП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТОП

(работен центитален икотехномически обтисустатит;

(работен центитален икотехномически обтисубстат;

(работен центитален икотехномически обтизапас;

(работен центитален икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтицентит)

работен субстатен икотехномически обтицентит)

работен запасов
икотехномически обти-центит)

работен сустатантен икотехномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномичес-ка
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ЦТИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТОП

(творчески центитален икотехномически
обтисустатит;

(творчески центитален икотехномически
обтисубстат;

(творчески центитален икотехномически обтизапас;

(творчески центитален икотехномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтицентит)

творчески субстатен икотехномически обтицентит)

творчески запасов икотехномически обтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТОП

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

101

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТОП

(изпълнителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
запасов икотехномически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{запасова центитална икотехномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ЦТИТОП

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален икотехномически
обтизапас;

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

съзидателен запасов икотехномически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТАНТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(sustatantal centital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), сустатантен икотехномически центит, (*) – сустатантен
центитален икотехномически ингредиент, който количествено определя като
обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект [на обективностен сустатантен икотехномически субект* (objectivitical sustatantal
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за сустатантен трансцентитален икотехномически принос и сустатантен инцентитален икотехномически принос (то е или сустатантен трансцентитален икотехномически при103
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нос, или сустатантен инцентитален икотехномически принос, но не и двете
взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за сустатантен
центитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтицентит и като сустатантно икотехтомическа феност)
и сустатантен центитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтицентит и като сустатантен центитална
икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите
на центиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази
на икотехномическата сустатантност* (ecotechnomic sustatantness), последната като общо понятие за икотехномическа субстатност*
(ecotechnomic substatness) и икотехномическа запасност* (ecotechnomic
stockness); общо понятие за субстатен центитален иконотехмически принос и
запасов центитален икотехномически принос, но не и двете взети заедно в
тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатант е типична реализация на икотехномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност). Сустатантният центитален икотехномически принос е
форма на съществуване на сустатантната центитална икотехномическа
енергия (sustatantal centital ecotechnomic energy) и отношение на признаване на
приложената сустатантна центитална икотехномическа активност (вж.
сустатантна центитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна центитална икотехномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена сустатантна центитална икотехномическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното центитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантния
икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантен центиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сустатантното центитално икореномическо участие
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатантния центитален икотехномически принос са (1) сустатантен центитален
икотехномически субтипринос (сустатантен икотехномически субтицентит) и (2) сустатантен центитален икотехномически обтипринос (сустатантен икотехномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантния центитален икотехномически принос са: сустатантен възпроизводствен центитален икотехномически принос* (sustatantal reproductional centital ecotechnomic contribution), сустатантен
производствен центитален икотехномически принос* (sustatantal
production centital ecotechnomic contribution), сустатантен разменен центитален икотехномически принос* (sustatantal exchange centital ecotechnomic
contribution), сустатантен разпределителен центитален икотехномически принос* (sustatantal distributional centital ecotechnomic contribution), сустатантен потребителен центитален икотехномически принос* (sustatantal
consumption centital ecotechnomic contribution), сустатантен стопанствен
центитален икотехномически принос* (sustatantal protoeconomizing centital
ecotechnomic contribution), сустатантен следпроизводствен центитален
икотехномически принос* (sustatantal post-production centital ecotechnomic
contribution), сустатантен предипотребителeн центитален икотехномически принос* (sustatantal before-consumption centital ecotechnomic
contribution), сустатантен посреднически центитален икотехномически
принос* (intermediationary sustatantal centital ecotechnomic contribution), сустатантен бизнес икотехномическии принос* (sustatantal business centital
ecotechnomic contribution), сустатантен алокативен центитален икотехномически принос* (sustatantal allocative centital ecotechnomic contribution) и
други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се
разграничават индивидуален сустатантен центитален икотехномически
принос* (individual sustatantal centital ecotechnomic contribution), фирмен сустатантен центитален икотехномически принос* (firm sustatantal centital
ecotechnomic contribution), обществен сустатантен центитален икотехномически принос* (social sustatantal centital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен центитален усвояван икотехномически
принос* (sustatantal centital assimilated ecotechnomic contribution) и сустатантен центитален създаван икотехномически принос* (sustatantal centital
gived ecotechnomic contribution).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния центитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен
сустатантен центитален икотехномически принос* (unimaking sustatantal
centital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен центитален
икотехномически сустатант* (unimaking centital ecotechnomic sustatant)], (2)
съзидателен сустатантен центитален икотехномически принос* (making
sustatantal centital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически сустатант* (making centital ecotechnomic sustatant)], (3) изпълнителен сустатантен центитален икотехномически
принос* (implementationary sustatantal centital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически сустатант*
(implementationary centital ecotechnomic sustatant)], (4) творческио сустатантен центитален икотехномически принос* (creative sustatantal centital
ecotechnomic contribution) [същото като творчески центитален икотехномически сустатант* (creative centital ecotechnomic sustatant)], (5) работен
сустатантен центитален икотехномически принос* (working sustatantal
centital ecotechnomic contribution) [същото като работен центитален икотехномически сустатант* (working centital ecotechnomic sustatant)], (6) сътворителен сустатантен центитален икотехномически принос*
(performing sustatantal centital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически сустатант* (performing centital
ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически принос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Центитален
икотехномически принос
(ЦТИТП)
(центитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ЦТИТП

Субстатен
ЦТИТП

Запасов
ЦТИТП

Сустатантен
ЦТИТП

(центит-ален
икотехномически сустатит;

(центитален
икотехномически субстат;

(центитален
икотехномически запас;

(центитален
икотехномически сустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТП]

[вътрешно същество на
ЦТИТП]

[външно същество на
ЦТИТП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТП

(сътворителен
центитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
центитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
центитален
икотехномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
центит)

сътворителен
субстатен икотехномически
центит)

сътворителен
запасов икотехномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа пригодност}

{запасова
центитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТП

Работен (сметен) ЦТИТП

(работен центитален икотехномически сустатит;

(работен центитален икотехномически субстат;

(работен центитален икотехномически
запас;

(работен центитален икотехномически сустатант;

(работен центитален икотехноми-чески субстантит)

работен сустатитен икотехномически центит)

работен субстатен икотехномически центит)

работен запасов икотехномичес-ки центит)

работен сустатантен икотехномически центит)

[работно външно състояние
на ЦТИТП]

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

{центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Творчески
(ползваем) запасов ЦТИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТП

(творчески центитален икотехномически сустатит;

(творчески центитален икотехномически субстат;

(творчески
центитален
икотехномически запас;

(творчески центитален икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически центит)

творчески субстатен икотехномически центит)

творчески запасов икотехномически центит)

творчески сустатантен икотехномически
центит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномичес-ка ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

111

327

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТП

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
центит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
центит)

изпълнителен
запасов икотехномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ЦТИТП

(съзидателен
центитален
икотехномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
центитален
икотехномически запас;

(съзидателен
центитален икотехно-мически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
центит)

съзидателен
субстатен икотехномически
центит)

съзидателен
запасов икотехномически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа игодноност}

{запасова
центитална
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)
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съзидателен
сустатантен
икотехномически центит)
[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТП]
{сустатантна
центитална
икотехномическа изгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТП

(унисъзидателен центитален
икотехномически сустатит;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субстат;

(унисъзидателен центита-лен
икотехномически запас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
центит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
центит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
центит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТАНТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (sustatantal centital ecotechnomic subticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатантен икотехномически субтицентит, сустатантна икотехномическа феност, (*) – сустатантен центитален
икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатантен икотехномически субект
[на обективностен сустатантен икотехномически субект* (objectivitical
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); общо понятие за сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос и сустатантен
инцентитален икотехномически субтипринос (то е или сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос, или сустатантен инцентитален ико114
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически субтипринос, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно
единство); една от разновидностите на центиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтисустатантност* (ecotechnomic subtisustatantness), последната като общо понятие за икотехномическа субтисубстатност* (ecotechnomic subtisubstatness) и икотехномическа субтизапасност* (ecotechnomic subtistockness);
общо понятие за субстатен центитален икотехномически субтипринос и запасов центитален икотехномически субтипринос, но не и двете взети заедно в
тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатант е типична
реализация на икотехномическия сустант) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатантният центитален икотехномически
субтипринос е сустатантен икотехномически ингредиент в качеството му на
субективно-изисквана обективностна сустатантна оценка или още е
субективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатантна
оценка, т.е. е субективно-обективностна сустатантна икотехномическа
оценка* (subjectively-objectivitical sustatantal ecotechnomic appraisement), което
е същото като обективистична сустатантна икотехномическа оценка*
(objectivistical sustatantal ecotechnomic appraisement). Сустатантният
центитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на сустатантната центитална икотехномическа субтиенергия (sustatantal
centital ecotechnomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатантна центитална икотехномическа субтиактивност (вж. сустатантна центитална икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна центитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена сустатантна центитална икотехномическа субтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното центиталното
икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантен центитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатантното центитално икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантният центитален икотехномически субтипринос са: сустатантен възпроизводствен центитален икотехномически субтипринос*
(sustatantal reproductional centital ecotechnomic subticontribution), сустатантен
производствен центитален икотехномически субтипринос* (sustatantal
production centital ecotechnomic subticontribution), сустатантен разменен
центитален икотехномически субтипринос* (sustatantal exchange centital
ecotechnomic subticontribution), сустатантен разпределителен центитален
икотехномически субтипринос* (sustatantal distributional centital ecotechnomic subticontribution), сустатантен потребителен центитален
икотехномически субтипринос* (sustatantal consumption centital ecotechnomic
subticontribution), сустатантен стопанствен центитален икотехномически субтипринос* (sustatantal protoecotechnomizing centital ecotechnomic
subticontri-bution), сустатантен следпроизводствен центитален икотехномически субтипринос* (sustatantal post-production centital ecotechnomic
subticontribution), сустатантен предипотребителен центитален икотехномически субтипринос* (sustatantal before-consumption centital ecotechnomic
subticontribution), сустатантен посреднически центитален икотехномически субтипринос* (sustatantal intermediationary centital ecotechnomic
subticontribution), сустатантен бизнес икотехномически субтипринос*
(business centital ecotechnomic subticontribution), сустатантен алокативен
центитален икотехномически субтипринос* (sustatantal allocative centital
ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатантен
центитален икотехномически субтипринос* (individual sustatantal centital
ecotechnomic subticontribution), фирмен сустатантен центитален икотехномически субтипринос* (firm sustatantal centital ecotechnomic subticontribution),
обществен
сустатантен
центитален
икотехномически
субтипринос* (social sustatantal centital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантен центитален усвояван икотехномически субтипринос* (sustatantal centital assimilated ecotechnomic subticontribution) и
сустатантен центитален създаван икотехномически субтипринос*
(sustatantal centital gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантния центитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен сустатантен центитален икотехномически субтипринос*
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking sustatantal centital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен центитален икотехномически субтисустатант* (unimaking
centital ecotechnomic subtisustatant)], (2) съзидателен сустатантен центитален икотехномически субтипринос* (making sustatantal centital
ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически
субтисустатант*
(making
centital
ecotechnomic
subtisustatant)], (3) изпълнителен сустатантен центитален икотехномически субтипринос* (implementationary sustatantal centital ecotechnomic
subticontribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически
субтисустатант* (implementationary centital ecotechnomic subtisustatant)], (4)
творчески сустатантен центитален икотехномически субтипринос*
(creative sustatantal centital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески центитален икотехномически субтисустатант* (creative centital
ecotechnomic subtisustatant)], (5) работен сустатантен центитален икотехномически субтипринос* (working sustatantal centital ecotechnomic
subticontribution) [същото като работен центитален икотехномически субтисустатант* (working centital ecotechnomic subtisustatant)], (6) сътворителен сустатантен центитален икотехномически субтипринос* (performing
sustatantal centital ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен
центитален икотехномически субтисустатант* (performing centital
ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икономически субтипринос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Центитален
икотехномически субтипринос
(ЦТИТСП)
(центитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТСП

Субстатен
ЦТИТСП

Запасов
ЦТИТСП

Сустатантен
ЦТИТСП

(центитален
икотехномически субтисустатит;

(центитален
икотехномически субтисубстат;

(центитален
икотехномически субтизапас;

(центитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно същество на
ЦТИТСП]

[външно същество на
ЦТИТСП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТСП

(сътворителен
центитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТСП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа субтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
субтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТСП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТСП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТСП

(работен центитален икотехномически субтисустатит;

(работен центитален икотехномически субтисубстат;

(работен центитален икотехномически субтизапас;

(работен центитален икотехномически субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтицентит)

работен субстатен икотехномически субтицентит)

работен запасов
икотехномически субтицентит)

работен сустатантен икотехномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТСП

(творчески центитален икотехномически
субтисустатит;

(творчески центитален икотехномически субтисубстат;

(творчески центитален икотехномически субтизапас;

(творчески центитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтицентит)

творчески субстатен икотехномически субтицентит)

творчески запасов икотехномически субтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтицентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТСП

(изпълнителен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален икотехномически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икотехномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{субстатна
центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ЦТИТСП

(съзидателен
центитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(съзидателен
центитален икотехномически
субти-запас;

(съзидателен
центитален икотехно-мически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икотехномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)
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съзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)
[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]
{сустатантна
центи-тална
икотехномическа субтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТСП

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
центитален икотехномически
субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центи-тална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

02-70 СУСТАНТИВНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ (sustantalitic economic stratificationality) (ки) – във:
ингредиентна сустантивностна икономическа стратификационност
(същото като възпроизводствена икономическа ингредиентност).
СУСТАТАНТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal
ecocorenomic allotment) (сустатантен икокореномически задел) – същото като
сустатантно икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (sustatantal
ecocorenomic allotment) (ки) – във:
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантна икокореномическа заделеност (същото като сустатантно
икокореномическо обтиучастие);
сустатантна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатантен икокореномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото
като сустатантен икокореномически обтитрансцентит и като сустатантно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като сустатантен икокореномически обтиуницентит и като сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатантна центитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатантен икокореномически обтицентит и като сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие).
СУСТАТАНТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (sustatantal
ecocorenomic givenness) – същото като сустатантна икокореномическа ценностност и като сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(sustatantal
ecocorenomic pheness) – същото като сустатантен икокореномически субтиинцентит и като сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(sustatantal
ecocorenomic pheness) – същото като сустатантен икокореномически субтицентит и като сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(sustatantal
ecocorenomic pheness) – същото като сустатантен икокореномически субтиуницентит и като сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИКОНОМИКА* (sustatantal economy) – вж. тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
СУСТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (sustatantal economic
allotment) (ки) – във:
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантна инцентитална икономическа заделеност (същото като сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен
икономически обтиинцентит);
сустатантна трансцентитална икономическа заделеност (същото като
сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтитрансцентит);
сустатантна уницентитална икономическа заделеност (същото като
сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатантен
икономически обтиуницентит);
сустатантна центитална икономическа заделеност (същото като сустатантна центитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтицентит).
СУСТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (sustatantal economic
significance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантна
икономически субективит, (*) – икономически ингредиент, който количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен
икономически субект [на субективностен сустатантен икономически субект* (sustatantal subjectivitical economic subject)] за нейния сустатантен
икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически обективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство); общо понятие за сустатантна икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтисубективит) и сустатантна икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтисубективит и като сустатантен икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на икономическата значимост (вж.) и един
от конкретните изрази на икономическата сустатантност* (economic
sustatantness), последната като общо понятие за икономическа субстатност*
(economic substatness) и икономическа запасност* (economic stockness); общо
понятие за субстатна икономическа значимост и запасова икономическа значимост (икономическият сустатант е типична реализация на икономическия
сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната икономическа значимост е форма на съществуване на сустатантната икономическа енергия (economic energy) и отношение на признаване
на приложената сустатантна икономическа активност (вж. икономическа
дейност). Тя е кинестично опредметена икономическа активност, а чрез нея е
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------и кинестично разпредметена сустатантна икономическа потенциалност
(също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност сустатантната икономическа значимост е една от разновидностите на сустатантното
икореномическо участие. Сустатантната икономическа значимост акцентира
върху дейността на сустатантния икономически субект, който формира структурата на сустатантния икономическия ингредиент, последният в качеството
му на икономически диспозант (т.е. като съотношение между икономическа
същност и икономическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатантната икономическа значимост са: (1) сустатантна трансцентитална икономическа значимост (същото като сустатантен икономически трансцентит и
като сустатантно трансцентитално икономическо участие), (2) сустатантна инцентитална икономическа значимост (същото като сустатантен икономически инцентит и като сустатантно инцентитално икономическо участие), (3) сустатантен центитална икономическа значимост (същото като
сустатантен икономически центит и като сустатантно центитално икономическо участие), (4) сустатантна уницентитална икономическа значимост
(същото като сустатантен икономически уницентит и като сустатантно
уницентитално икономическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено
друго, под сустатантна икономическа значимост обикновено се подразбира
сустатантната трансцентитална икономическа значимост.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на сустатантната икономическа значимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностения икореномически статут нейни разновидности са
(1) сустатантна икономическа субтизначимост (сустатантен икономически
субтисубективит) и (2) сустатантна икономическа обтизначимост (сустатантен икономически обтисубективит) (фиг. 2).

СН икономическа
значимост;
СН икономически
субективит

СН икотехномически принос;
СН икотехномически обективит

СН икореномическо участие;
СН икореномически субстантит

СН икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтисубективит;
СН икономическа
реализираност

СН икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиобективит;

СН икотехномическа реализираност

СН икореномическо субтиучастие;
СН икореномически субтисубстантит;

СН икореномическа реализираност

СН икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтисубективит;
СН икономически
интерес

СН икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиобективит;

СН икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтисубстантит;

СН икотехномическа зададеност

СН икореномическа заделеност

Фиг. 2. Сустатантна икономическа значимост и нейните разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИЗ – икономическа значимост)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субстантит)

Сустатитна ИЗ
(икономически сустатит)
[цялостно същество на ИЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИЗ

Трансцентитална ИЗ

Инцентитална
ИЗ

(икономически
уницентит)

(икономически
трансцентит)

(икономически (икономически
инцентит)
центит)

[цялостна определеност на
ИЗ]

[вътрешна определеност на
ИЗ]

[външна определеност на
ИЗ]

[общо понятие
за определност
на ИЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИЗ

Сустатитна
трансцентитална
ИЗ

Сустатитна инцентитална ИЗ

Сустатитна
центитална ИЗ

(сустатитен
икономически
уницентит)

(сустатитен
икономически
трансцентит)

(сустатитен
икономически
инцентит)

(сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на външната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит на
икономически
диспозант )
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИЗ
(икономически субстат)
[вътрешно същество на ИЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова ИЗ
(икономически запас)
[външно същество на ИЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Сустатантна
ИЗ
(икономически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИЗ]
(вид икономически сустант)

Субстатна уницентитална ИЗ

Субстатна трансцентитална ИЗ

Субстатна инцентитална ИЗ

Субстатн центитална ИЗ

(субстатен икономически уницентит)

(субстатен икономически трансцентит)

(субстатен икономически инцентит)

(субстатен икономически центит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитално ИЗ

Запасова трансцентитално ИЗ

Запасова инцентитално ИЗ

Запасова центитално ИЗ

(запасов икореномически
уницентит)

(запасов икореномически
трансцентит)

(запасов икореномически
инцентит)

(запасов икореномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[външно същество на външната
определеност на
ИЗ]

[външно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид суперстанта на икономически
диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на икономически диспозант)

Сустатантна
уницентитална
ИЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИЗ

Сустатантна
инцентитална
ИЗ

Сустатантно
центитална ИЗ

(сустатантен
икономически
уницентит)

(сустатантен
икономически
трансцентит)

(сустатантен
икономически
инцентит)

(сустатантен
икономически
центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[общо същество [общо същество
на общата опна външната
определеност на ределеност на
ИЗ]
ИЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната икономическа значимост са: сустатантна възпроизводствена икономическа значимост* (reproductional economic significance), сустатантна производствена икономическа значимост* (sustatantal
production economic significance), сустатантна разменна икономическа
значимост* (sustatantal exchange economic significance), сустатантна
разпределителна икономическа значимост* (sustatantal distributional
economic significance), сустатантна потребителна икономическа значимост* (sustatantal consumption economic significance), сустатантна стопанствена икономическа значимост* (sustatantal protoeconomizing economic
significance), сустатантна следпроизводствена икономическа значимост*
(sustatantal post-production economic significance), сустатантна предипотребителна икономическа значимост* (sustatantal before-consumption economic
significance), сустатантна посредническа икономическа значимост*
(sustatantal intermediationary economic significance), сустатантна бизнес икономическа значимост* (sustatantal business economic significance), алокативна икономическа значимост* (sustatantal allocative economic significance) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатантна икономическа значимост*
(individual sustatantal economic significance), фирмена сустатантна икономическа значимост* (firm sustatantal economic significance), обществена сустатантна икономическа значимост* (social sustatantal economic
significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна усвоявана икономическа значимост*
(sustatantal assimilated economic significance) и сустатантна създавана икономическа значимост* (sustatantal gived economic significance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната икономическа значимост са (1) унисъзидателно сустатантна икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически сустатант), (2) съзидателно сустатантна икономическа значимост (същото
като съзидателен икономически сустатант), (3) изпълнително сустатантна
икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически сустатант), (4) творческо сустатантна икономическа значимост (същото като
творчески икономически сустатант), (5) работно сустатантна икономическа значимост (същото като работен икономически сустатант), (6) сътворително сустатантна икономическа значимост (същото като сътворителен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически сустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантната икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЗ – икономическа значимост)
Сустатитна ИЗ

Субстатна ИЗ

Запасова ИЗ

Сустатантна
ИЗ

(икономически сустатит)

(икономически субстат)

(икономически запас)

(икономически сустатант)

[цялостно същество на ИЗ]

[вътрешно същество на ИЗ]

[външно същество на ИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИЗ

(сътворителен
икономически субстантит)

(сътворителен
икономически
сустатит)

(сътворителен
икономически
субстат)

(сътворителен
икономически
запас)

(сътворителен
икономически
сустатант)

[общо понятие
за състояние
на ИЗ]

[общо състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЗ]

[общо състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
пригодност}

{субстатна
икономическа
пригодност}

{запасова икономическа пригодност}

{сустатантна
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономичесски сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субстантит)

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

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

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

Работна (сметна) сустатитна
ИЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЗ

Работна (сметна) запасова ИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЗ

(работен икономически сустатит)

(работен икономически субстат)

(работен икономически запас)

(работен икономически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна задоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна
задоволеност}

{запасова икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЗ

Творческа (ползваема) субстатно ИЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЗ

(творчески икономически сустатит)

(творчески икономически субстат)

(творчески икономически запас)

(творчески икономически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на ИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема задоволеност}

{запасова икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна ИЗ

(изпълнителен
икономически
сустатит)

(изпълнителен
икономически
субстат)

(изпълнителен
икономически
запас)

(изпълнителен
икономически
сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЗ]

[външно състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
задоволеност}

{субстатна
икономическа
задоволеност}

{запасова икономическа задоволеност}

{сустатантна
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЗ

Съзидателна
(изгодн) субстатна ИЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЗ

(съзидателен
икономически
сустатит)

(съзидателен
икономически
субстат)

(съзидателен
икономически
запас)

(съзидателен
икономически
сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЗ]

{сустатитна
икономическа
изгодност}

{субстатна
икономическа
игодноност}

{запасова икономическа изгодност}

{сустатантна
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатитна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) субстатна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) запасова ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ИЗ

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

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

(economic

СУСТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatantal
economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност),
сустатантен икономически обтисубективит, сустатантен икономически
интерес, (*) – икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано
от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икономически субект [на субективностен сустатантен икономически субект* (subjectivitical sustatantal economic subject)] за нейния сустатантен икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтиобективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическата обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтисустатантност* (economic obtisustatantness), последната
като общо понятие за икономическа обтисубстатност* (economic
obtisubstatness) и икономическо обтизапасност* (economic obtistockness);
общо понятие за субстатна икономическа обтизначимост и запасова икономическа обтизначимост (икономическият сустатант е типична реализация
на икономическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната икономическа обтизначимост е сустатантен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна
сустатантна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субективностна сустатантна оценка, т.е. е обективносубективностна сустатантна икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical sustatantal economic appraisement), което е същото като субектностна сустатантна икономическа оценка* (subjectiveneous sustatantal
economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност тя е една от разновидностите на икореномическото уобтиучастие.
Сустатантната икономическа обтизначимост е форма на съществуване на
сустатантната икономическа обтиенергия (sustatantal economic obtienergy)
и отношение на признаване на приложената сустатантна икономическа обтиактивност (вж. икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена
сустатантна икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна икономическа обтипотенциалност (също).
Сустатантната икономическа обтизначимост е обективен сустатантен икономически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сустатантен
икономически ингредиент* (objectively-indispensable sustatantal economic
ingredient) [на обективно-изискван сустатантен икономически ингредиент* (objectively-required sustatantal economic ingredient)] и в частност – на
обективно-необходима
сустатантна
икономическа
значимост*
(objectively-indispensable sustatantal economic significance) [на обективноизисквана сустатантна икономическа значимост* (objectively-required
sustatantal economic significance]. По-своята природа той е оптимален сустатантен икономически ингредиент* (optimal sustatantal economic ingredient)
[в частност оптимална сустатантна икономическа значимост* (optimal
sustatantal economic significance)] и неговото формиране се моделира, респ. се
определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е
необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икономическите ресурси (вж. моделиране на
икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в
икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална обективнонеобходима сустатантна
икономическа значимост* (individual objectively-indispensable sustatantal
economic significance) (съкратено: индивидуалнонеобходима сустатантна
икономическа значимост), фирмена обективнонеобходима сустатантна
икономическа значимост* (firm objectively-indispensable sustatantal economic
significance) (съкратено: фирменонеобходима сустатантна икономическа
значимост), обществена обективнонеобходима сустатантна икономическа значимост* (social objectively-indispensable sustatantal economic
significance) (съкратено: общественонеобходима сустатантна икономическа значимост) и т.н.
Сустатантната икономическата обтизначимост акцентира върху дейността
на сустатантния икономически субект, който формира структурата на сустатантния икономически обтиингредиент, последният в качеството му на икономически диспозант (т.е. като съотношение между икономическа същност и
икономическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на сустатантната икономическа обтизначимост са: (1) сустатантна трансцентитална икономическа
обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтитрансцентит
и същото като сустатантен трансцентитална икономическа заделеност и
като сустатантен трансцентитален икономически интерес), (2) сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен
икономически обтиинцентит и същото като сустатантна инцентитална
икономическа заделеност и като сустатантен инцентитален икономически
интерес), (3) сустатантна центитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтицентит и същото като сустатантна
центитална икономическа заделеност и като сустатантен центитален икономически интерес), (4) сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтиуницентит и същото като сустатантен уницентитална икономическа заделеност и като сустатантен уницентитален икономически интерес) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатантна икономическа обтизначимост обикновено се
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------подразбира сустатантната трансцентитална икономическа обтизначимост. Вж.
и фиг. 2.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на сустатантната икономическа обтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

СН икономическа
значимост;
СН икономически
субективит

СН икотехномически принос;
СН икотехномически обективит

СН икореномическо участие;
СН икореномически субстантит

СН икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтисубективит;
СН икономическа
реализираност

СН икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиобективит;
СН икотехномическа
реализираност

СН икореномическо субтиучастие;
СН икореномически субтисубстантит;
СН икореномическа
реализираност

СН икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтисубективит;
СН икономически
интерес

СН икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиобективит;
СН икотехномическа
зададеност

СН икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтисубстантит;
СН икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатантна икономическа обтизначимост и нейните разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Икономическа
обтизначимост
(ИОЗ)
(икономически
субстантит)

Сустатитна
ИОЗ
(икономически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИОЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИОЗ

Трансцентитална ИОЗ

Инцентитална
ИОЗ

Центитална
ИОЗ

(икономически обтиуницентит)

(икономически
обтитрансцентит)

(икономически обтиинцентит)

(икономически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИОЗ]

[вътрешна определеност на
ИОЗ]

[външна определеност на
ИОЗ]

[общо понятие за определност на
ИОЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИОЗ

Сустатитна
трансцентитална
ИОЗ

Сустатитна инцентитална
ИОЗ

Сустатитна
центитална
ИОЗ

(сустатитен
икономически
обтиуницентит)

(сустатитен икономически обтитрансцентит)

(сустатитен
икономически
обтиинцентит)

(сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИОЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит
на икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИОЗ
(икономически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИОЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова
ИОЗ
(икономически обтизапас)
[външно същество на
ИОЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Субстатна уницентитална
ИОЗ

Субстатна трансцентитална
ИОЗ

Субстатна инцентитална
ИОЗ

Субстатна
центитална
ИОЗ

(субстатен икономически обтиуницентит)

(субстатен икономически обтитрансцентит)

(субстатен икономически обтиинцентит)

(субстатен
икономически
обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИОЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитална
ИОЗ

Запасова трансцентитална
ИОЗ

Запасова инцентитална
ИОЗ

Запасова центитална ИОЗ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИОЗ]

[външно същество на външната определеност
на ИОЗ]

[външно същество на общата определеност на
ИОЗ]

(вид суперстанта на икономически
диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на
икономически
диспозант)
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до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сустатантна
ИОЗ
(икономически
обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИОЗ]
(вид икономически сустант)

Сустатантна
уницентитална
ИОЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИОЗ

Сустатантна
инцентитална
ИОЗ

Сустатантна
центитална
ИОЗ

(сустатантен
икономически
обтиуницентит)

(сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

(сустатантен
икономически
обтиинцентит)

(сустатантен
икономически
обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИОЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИОЗ]

[общо същество на общата
определеност
на ИОЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)

(вид сустант
на икономически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната икономическа обтизначимост са: сустатантна
възпроизводствена икономическа обтизначимост* (sustatantal reproductional
economic obtisignificance), сустатантна производствена икономическа обтизначимост* (sustatantal production economic obtisignificance), сустатантна разменна икономическа обтизначимост* (sustatantal exchange economic
obtisignificance), сустатантна разпределителна икономическа обтизначимост* (sustatantal distributional economic obtisignificance), сустатантна потребителна икономическа обтизначимост* (sustatantal consumption economic
obtisignificance), сустатантна стопанствена икономическа обтизначимост* (sustatantal protoeconomizing economic obtisignificance), сустатантна
следпроизводствена икономическа обтизначимост* (sustatantal postproduction economic obtisignificance), сустатантна предипотребителна икономическа обтизначимост* (sustatantal before-consumption economic
obtisignificance), сустатантна посредническа икономическа обтизначимост* (sustatantal intermediationary economic obtisignificance), сустатантна
бизнес икономическа обтизначимост* (sustatantal business economic obtisignificance), сустатантна алокативна икономическа обтизначимост*
(sustatantal allocative economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатантна икономическа обтизначимост* (individual sustatantal economic
obtisignificance), фирмена сустатантна икономическа обтизначимост*
(firm sustatantal economic obtisignificance), обществена сустатантна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическа обтизначимост* (social sustatantal economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна усвоявана икономическа обтизначимост*
(sustatantal assimilated economic obtisignificance) и сустатантна създавана
икономическа обтизначимост* (sustatantal gived ecorenomic economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателно сустатантна икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтисустатант), (2) съзидателно сустатантна икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтисустатант), (3)
изпълнително сустатантна икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтисустатант), (4) творческо сустатантна икономическа обтизначимост (същото като творчески икономически обтисустатант), (5) работно сустатантна икономическа обтизначимост (същото
като работен икономически обтисустатант), (6) сътворително сустатантна икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически
обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите
на икономическата обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Субстатна
ИОЗ

Запасова
ИОЗ

Сустатантна
ИОЗ

(икономически обтисустатит)

(икономически обтисубстат)

(икономически обтизапас)

(икономически
обтисустатант)

[цялостно същество на
ИОЗ]

[вътрешно същество на
ИОЗ]

[външно същество на
ИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) суста-титна ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИОЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИОЗ

(сътворителен
икономически
обти-сустатит)

(сътворителен
икономически
обтисубстат)

(сътворителен
икономически
обтизапас)

(сътворителен
икономически
обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{икономическа обтипригодност}

{сустатитна
икономическа
обтипригодност}

{субстатна
икономическа
обтипригодност}

{запасова икономическа обтипригодност}

{сустатантна
икономическа
обтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа обтизначимост (ИОЗ)
(икономически обтисубстантит)

Сътворителна
(пригодна)
ИОЗ
(сътворителен
икономически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИОЗ]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) ИОЗ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние на ИОЗ]
{икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИОЗ
(творчески
икономически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИОЗ]
{икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна сустатитна
ИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ИОЗ

Работна (сметна) запасова
ИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИОЗ

(работен икореномически обтисустатит)

(работен икореномически обтисубстат)

(работен икореномически обтизапас)

(работен икореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова икономическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИОЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантно ИОЗ

(творчески икономически обтисустатит)

(творчески икономически обтисубстат)

(творчески икономически обтизапас)

(творчески икономически обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна (задоволяваща) ИОЗ
(изпълнителен икономически обтисубстантит)
{икономическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИОЗ]
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна)
ИОЗ
(съзидателен
икономически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИОЗ]
{икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИОЗ

(изпълнителен
икономически
обтисустатит)

(изпълнителен
икономически
обтисубстат)

(изпълнителен
икономически
обтизапас)

(изпълнителен
икономически
обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
обтизадоволеност}

{запасова икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИОЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИОЗ

(съзидателен
икономически
обтисустатит)

(съзидателен
икономически
обтисубстат)

(съзидателен
икономически
обтизапас)

(съзидателен
икономически
обтисустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
обтиизгодност}

{субстатна
икономическа
обтиигодноност}

{запасова икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
Унисъзидател- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
на (удовлетИОЗ
ИОЗ
ИОЗ
ИОЗ
воряваща)
ИОЗ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
икономически
икономически
(унисъзидатеобтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
лен икономически обти- [цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно съссубстантит)
тояние на цято-яние на въттояние на вън- тояние на общолостното
сърешното
същесшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на ИОЗ]
тво на ИОЗ]
на ИОЗ]
ИОЗ]
тояние на
ИОЗ]
{сустатитна
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икономическа
икономическа
номическа обикономическа
{икономиобтиудовлетобтиудовлеттиудовлеобтиудовлетческа обтиувореност}
вореност}
твореност}
вореност}
довлетвореност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икономина икономина икономина икономи(вид иконочески
сустит)
ческа
субстанческа
суперсчески
сустант)
мически специция)
танта)
фит)

СУСТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ (sustatantal
economic obtisignificance) (ки) – във:
сустатантна икономическа обтизначимост;
сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост;
сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост;
сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост;
сустатантна центитална икономическа обтизначимост.
СУСТАТАНТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
(sustatantal economic stratificationality) (ки) – във:
ингредиентна сустатантна икономическа стратификационност (вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти).
СУСТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (sustatantal
economic substantivity) (ки) – във:
външна сустатантна икономическа субстантивност (вж. сустатантен
икономически субективит).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatantal
economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност),
сустатантен икономически субтисубективит, (*) – икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатантен икономически субект [на
субективностен сустатантен икономически субект* (subjectivitical
sustatantal economic subject)] за нейния сустатантен икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтиобективит) в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на икономическата субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата субтисустатантност* (economic subtisustatantness), последната като общо понятие
за икономическа субтисубстатност* (economic subtisubstatness) и икономическо субтизапасност* (economic subtistockness); общо понятие за субстатна
икономическа субтизначимост и запасова икономическа субтизначимост
(икономическият сустатант е типична реализация на икономическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната
икономическа субтизначимост е сустатантен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна сустатантна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна сустатантна оценка, т.е. е субективно-субективностна сустатантна
икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична сустатантна икономическа оценка*
(subjectivistical economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното
икореномическо субтиучастие. Сустатантната икономическа субтизначимост е форма на съществуване на сустатантната икономическа субтиенергия (economic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна икономическа субтиактивност (вж. икономическа субтидейност).
Тя е кинестично опредметена сустатантна икономическа субтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна икономическа субтипотенциалност (също).
Сустатантната икономическа субтизначимост акцентира върху дейността
на сустатантния икономически субект, който формира структурата на сустатантния икономически субтиингредиент, последният в качеството му на икономически диспозант (т.е. като съотношение между икономическа същност и
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на сустатантната икономическа субтизначимост са: (1) сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтитрансцентит и същото като сустатантна икономическа ценностност и като сустатантна икономическа ценност), (2) сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтиинцентит и като сустатантна икономическа феност), (3) сустатантна центитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтицентит и като сустатантен икономически диспотант), (4) сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтиуницентит и като сустатантен икономически
диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатантна икономическа субтизначимост обикновено се подразбира сустатантната трансцентитална икономическа субтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

СН трансцентитална икономическа обтизначимост;
СН икономически
обтитрансцентит
(СН трансцентитална икономическа
заделеност;
СН трансцентитален икономически
ин-терес;
СН икономически
интерес)

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

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

Фиг. 1. Разновидности на сустатантната икономическа субтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СН – сустатантен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН икономическа
значимост;
СН икономически
субективит

СН икотехномически принос;
СН икотехномически обективит

СН икореномическо участие;
СН икореномически субстантит

СН икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтисубективит;
СН икономическа
реализираност

СН икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиобективит;
СН икотехномическа
реализираност

СН икореномическо субтиучастие;
СН икореномически субтисубстантит;
СН икореномическа
реализираност

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

СН икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиобективит;
СН икотехномическа
зададеност

СН икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтисубстантит;
СН икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатантна икономическа субтизначимост и нейните разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната икономическата субтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИСЗ – икономическа субтизначимост)

Икономическа
субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субстантит)

Сустатитна
ИСЗ
(икономически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИСЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИСЗ

Трансцентитална ИСЗ

Инцентитална
ИСЗ

Центитална
ИСЗ

(икономически субтиуницентит)

(икономически
субтитрансцентит)

(икономически субтиинцентит)

(икономически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИСЗ]

[вътрешна определеност на
ИСЗ]

[външна определеност на
ИСЗ]

[общо понятие за определност на
ИСЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИСЗ

Сустатитна
Сустатитна интрансцентитална центитална ИСЗ
ИСЗ
(сустатитен
(сустатитен
икономически
икономически
субтиинцентит)
субтитрансцен[цялостно сътит)
щество на вън-

(сустатитен
икономически
субтиуницентит)
[цялостно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИСЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)
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ИСЗ]
(вид сустит на
икономическо
явление)
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Сустатитна
центитална
ИСЗ
(сустатитен
икономически
субтицентит)
[цялостно същество на общата определеност на
ИСЗ]
(вид сустит
на икономически диспозант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Субстатна ИСЗ
(икономически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИСЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова
ИСЗ
(икономически субтизапас)
[външно същество на
ИСЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Субстатна уницентитална
ИСЗ

Субстатна трансцентитална
ИСЗ

Субстатна инцентитална ИСЗ

Субстатна
центитална
ИСЗ

(субстатен икономически субтиуницентит)

(субстатен икономически субтитрансцентит)

(субстатен икономически субтиинцентит)

(субстатен
икономически
субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИСЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитална
ИСЗ

Запасова трансцентитална
ИСЗ

Запасова инцентитална ИСЗ

Запасова центитална ИСЗ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИСЗ]

[външно същество на външната определеност
на ИСЗ]

[външно същество на общата определеност на
ИСЗ]

(вид суперстанта на икономически
диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантна
ИСЗ
(икономически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИСЗ]
(вид икономически сустант)

Сустатантна
уницентитална
ИСЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИСЗ

Сустатантна
инцентитална
ИСЗ

Сустатантна
центитална
ИСЗ

(сустатантен
икономически
субтиуницентит)

(сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икономически
субтиинцентит)

(сустатантен
икономически
субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИСЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИСЗ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИСЗ]

[общо същество на общата
определеност
на ИСЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)

(вид сустант
на икономически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната икономическа субтизначимост са: сустатантна
възпроизводствена
икономическа
субтизначимост*
(sustatantal
reproductional economic subtisignificance), сустатантна производствена икономическа
субтизначимост*
(sustatantal
production
economic
subtisignificance), сустатантна разменна икономическа субтизначимост*
(sustatantal exchange economic subtisignificance), сустатантна разпределителна икономическа субтизначимост* (sustatantal distributional economic
subtisignificance), сустатантна потребителна икономическа субтизначимост* (sustatantal consumption economic subtisignificance), сустатантна стопанствена икономическа субтизначимост* (sustatantal protoeconomizing
economic subtisignifi-cance), сустатантна следпроизводствена икономическа субтизначимост* (sustatantal post-production economic subtisignificance),
сустатантна предипотребителна икономическа субтизначимост*
(sustatantal before-consumption economic subtisignificance), сустатантна посредническа икономическа субтизначимост* (sustatantal intermediationary
economic subtisignificance), сустатантна бизнес икономическа субтизначимост* (sustatantal business economic subtisignificance), сустатантна алокативна икономическа субтизначимост* (sustatantal allocative economic
subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална сустатантна икономическа
субтизначимост* (individual sustatantal economic subtisignificance), фирмена
сустатантна икономическа субтизначимост* (firm sustatantal economic
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtisignificance), обществена сустатантна икономическа субтизначимост* (social sustatantal economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна усвоявана икономическа субтизначимост*
(sustatantal assimilated economic subtisignificance) и сустатантна създавана
икономическа субтизначимост* (sustatantal gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателно сустатантна икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтисустатант), (2) съзидателно сустатантна икономическа
субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтисустатант),
(3) изпълнително сустатантна икономическа субтизначимост (същото като
изпълнителен икономически субтисустатант), (4) творческо сустатантна
икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтисустатант), (5) работно сустатантна икономическа субтизначимост (същото като работен икономически субтисустатант), (6) сътворително сустатантна икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантната икономическа субтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУС – икономическа субтизначимост)
Сустатитна
ИСЗ

Субстатна
ИСЗ

Запасова
ИСЗ

Сустатантна
ИСЗ

(икономически субтисустатит)

(икономически субтисубстат)

(икономически субтизапас)

(икономически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИСЗ]

[вътрешно същество на
ИСЗ]

[външно същество на
ИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИСЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтисустатит)

(сътворителен
икономически
субтисубстат)

(сътворителен
икономически
субтизапас)

(сътворителен
икономически
субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{икономическа субтипригодност}

{сустатитна
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
икономическа
субтипригодност}

{запасова икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
икономическа
субтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субтисубстантит)

Сътворителна
(пригодна)
ИСЗ
(сътворителен
икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИСЗ]
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) ИСЗ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние на ИСЗ]
{икономическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИСЗ
(творчески
икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИСЗ]
{икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна сустатитна
ИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ИСЗ

Работна (сметна) запасова
ИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИСЗ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова икономическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИСЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантно ИСЗ

(творчески икономически субтисустатит)

(творчески икономически субтисубстат)

(творчески икономически субтизапас)

(творчески икономически субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща) ИСЗ
(изпълнителен
икономически субтисубстантит)
{икономическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИСЗ]
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна)
ИСЗ
(съзидателен
икономически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИСЗ]
{икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИСЗ

(изпълнителен
икономически
субтисустатит)

(изпълнителен
икономически
субтисубстат)

(изпълнителен
икономически
субтизапас)

(изпълнителен
икономически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИСЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИСЗ

(съзидателен
икономически
субтисустатит)

(съзидателен
икономически
субтисубстат)

(съзидателен
икономически
субтизапас)

(съзидателен
икономически
субтисустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
субтиизгодност}

{субстатна
икономическа
субтиигодноност}

{запасова икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
Унисъзидател- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
на (удовлетИСЗ
ИСЗ
ИСЗ
ИСЗ
воряваща)
ИСЗ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
икономически
икономически
(унисъзидатесубтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
лен икономически суб[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състисубстантит)
тояние на цятояние на въттояние на вън- тояние на общолостното
съреш-ното
съшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
щество на
на ИСЗ]
ИСЗ]
тояние на
ИСЗ]
ИСЗ]
ИСЗ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икономиномическа
икономическа
икономическа
икономическа
ческа субтиусубтиудовлесубтиудовлетсубтиудовлет- субтиудовлетдовлетвотвореност}
вореност}
вореност}
вореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид иконона икономина икономина икономина икономимически специческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
ческа субстанфит)
танта)
ция)

СУСТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ (sustatantal
economic subtisignificance) (ки) – във:
сустатантна икономическа субтизначимост;
сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост;
сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост;
сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост;
сустатантна центитална икономическа субтизначимост.
СУСТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatantal economic
pheness) – същото като сустатантен икономически субтиинцентит и като
сустатантно инцентитално икономическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatantal economic
pheness) – същото като сустатантен икономически субтицентит и като сустатантно центитално икономическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatantal economic
pheness) – същото като сустатантен икономически субтиуницентит и като
сустатантно уницентитално икономическо субтиучастие.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (sustatantal
economic worthness) – същото като сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост и като сустатантна икономическа ценност.
СУСТАТАНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal
ecorenomic allotment) (икореномически задел) – същото като сустатантно
икореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (sustatantal
ecorenomic allotment) (ки) – във:
сустатантна икореномическа заделеност (същото като сустатантно
икореномическо обтиучастие);
сустатантна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като сустатантен икореномически обтитрансцентит и като сустатантно
трансцентитално икореномическо обтиучастие);
сустатантна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатантен икореномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие);
сустатантна центитална икореномическа заделеност (същото като сустатантен икореномически обтицентит и като сустатантно центитално
икореномическо обтиучастие);
сустатантна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатантен икореномически обтиуницентит и като сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие).
СУСТАТАНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (sustatantal
ecorenomic givenness) – същото като сустатантна икореномическа ценностност и като сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatantal ecorenomic
pheness) – същото като сустатантен икореномически субтиинцентит и като
сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatantal ecorenomic
pheness) – същото като сустатантен икореномически субтицентит и като
сустатантно центитално икореномическо субтиучастие.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatantal ecorenomic
pheness) – същото като сустатантен икореномически субтиуницентит и като
сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (sustatantal
ecotechnomic assignment) – същото като сустатантен икотехномически обтипринос.
СУСТАТАНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ (sustatantal
ecotechnomic assignment) (ки) – във:
сустатантна икотехномическа зададеност (същото като сустатантен
икотехномически обтипринос);
сустатантна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото
като сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен икотехномически обтитрансцентит);
сустатантна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтиинцентит);
сустатантна центитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатантен центитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтицентит);
сустатантна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтиуницентит).
СУСТАТАНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (sustatantal
ecotechnomic allotment) (ки) – във:
сустатантна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтиинцентит);
сустатантна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото
като сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен икотехномически обтитрансцентит);
сустатантна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтиуницентит);
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантна центитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатантен центитален икотехномически обтипринос и сустатантен
икотехномически обтицентит).
СУСТАТАНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СУБСТАНТИВНОСТ
(sustatantal ecotechnomic substantivity) (ки) – във:
вътрешна сустатантна икотехномическа субстантивност (вж. сустатантен икотехномически обективит).
СУСТАТАНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(sustatantal
ecotechnomic pheness) – същото като сустатантен икотехномически субтиинцентит и като сустатантно инцентитално икотехномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(sustatantal
ecotechnomic pheness) – същото като сустатантен икотехномически субтицентит и като сустатантно центитално икотехномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(sustatantal
ecotechnomic pheness) – същото като сустатантен икотехномически субтиуницентит и като сустатантно уницентитално икотехномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (sustatantal
ecotechnomic worthness) – същото като сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сустатантно икотехномическо усърдие.
СУСТАТАНТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal
ecounirenomic allotment) (сустатантен икоуниреномически задел) – същото като сустатантно икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (sustatantal
ecounirenomic allotment) (ки) – във:
сустатантна икоуниреномическа заделеност (същото като сустатантно
икоуниреномическо обтиучастие);
сустатантна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като сустатантен икоуниреномически обтитрансцентит и като сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като сустатантен икоуниреномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатантна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
сустатантен икоуниреномически обтицентит и като сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатантна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като сустатантен икоуниреномически обтиуницентит и като сустатантно
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие).
СУСТАТАНТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (sustatantal
ecounirenomic givenness) – същото като сустатантна икоуниреномическа ценностност и като сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatantal
ecounirenomic pheness) – същото като сустатантен икоуниреномически субтиинцентит и като сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatantal
ecounirenomic pheness) – същото като сустатантен икоуниреномически субтицентит и като сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatantal
ecounirenomic pheness) – същото като сустатантен икоуниреномически субтиуницентит и като сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal incentital ecocorenomic allotment) – същото като сустатантна икокореномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal incentital economic allotment) – същото като сустатантна
инцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически
обтиинцентит.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(sustatantal incentital economic significance) (без разширената икономическа
ингредиентност), сустатантен икономически инцентит, (*) – сустатантен
инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икономически субект [на субективностен сустатантен икономически субект* (subjectivitical sustatantal economic subject)] за нейния сустатантен инцентитален икотехномически принос (същото като сустатантен
икотехномически инцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ.
във икореномическото възпроизводство); общо понятие за сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтиинцентит и като сустатантена икономическа феност) и
сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като
сустатантен икономически обтиинцентит и като сустатантен инцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази
на икономическата сустатантност* (economic sustatantness), последната
като икономическа субстатност* (economic substatness) и икономическа запасност* (economic stockness); общо понятие за субстатна инцентитална
икономическа значимост и запасова инцентитална икономическа значимост
(икономическият сустатант е типична реализация на икономическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната инцентитална икономическа значимост е форма на съществуване на
сустатантната инцентитална икономическа енергия (sustatantal incentital
economic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна
инцентитална икономическа активност (вж. сустатантна инцентитална
икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна инцентитална икономическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на сустатантната икономическа значимост (вж.
фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

СН инцентитален икотехномически субтипринос;
СН икотехномичес-ки субтиинцентит
(СН икотехномическа феност)

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

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

СН инцентитално
икореномическо
участие;
СН икореномически инцентит
(СН инцентитално
икореномическо
участие;
СН инцентитатлноикореномическо участие)

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

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

Фиг. 1. Сустатантна инцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на сустатантното инцентитално икореномическо
участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатантната инцентитална икономическа значимост са (1) сустатантна инцентитална икономическа субтиначимост (сустатантен икономически субтиинцентит) и (2) сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост
(сустатантен икономически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната инцентитална икономическа значимост са: сустатантна възпроизводствена инцентитална икономическа значимост*
(reproductional incentital economic significance), сустатантна производствена
инцентитална икономическа значимост* (sustatantal production incentital
economic significance), сустатантна разменна инцентитална икономическа значимост* (sustatantal exchange incentital economic significance), сустатантна разпределителна инцентитална икономическа значимост*
(sustatantal distributional incentital economic significance), сустатантна потребителна инцентитална икономическа значимост* (sustatantal consumption
incentital economic significance), сустатантна стопанствена инцентитална
икономическа значимост* (sustatantal protoeconomizing incentital economic
significance), сустатантна следпроизводствена инцентитална икономическа значимост* (sustatantal post-production incentital economic significance),
сустатантна предипотребителна инцентитална икономическа значимост* (sustatantal before-consumption incentital economic significance), сустатантна посредническа инцентитална икономическа значимост* (sustatantal intermediationary incentital economic significance), сустатантна бизнес икономическа значимост* (sustatantal business incentital economic significance),
сустатантна алокативна инцентитална икономическа значимост*
(sustatantal allocative incentital economic significance) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатантна инцентитална икономическа значимост*
(individual sustatantal incentital economic significance), фирмена сустатантна
инцентитална икономическа значимост* (firm sustatantal incentital economic
significance), обществена сустатантна инцентитална икономическа значимост* (social sustatantal incentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна инцентитална усвоявана икономическа
значимост* (sustatantal incentital assimilated economic significance) и сустатантна инцентитална създавана икономическа значимост* (sustatantal
incentital gived economic significance).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната инцентитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна сустатантна инцентитална икономическа значимост* (unimaking
sustatantal incentital economic significance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически сустатант* (unimaking incentital economic sustatant)], (2) съзидателна сустатантна инцентитална икономическа значимост* (making sustatantal incentital economic significance) [същото като съзидателен инцентитален икономически сустатант* (making incentital
economic sustatant)], (3) изпълнителна сустатантна инцентитална икономическа значимост* (implementationary sustatantal incentital economic
significance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически сустатант* (implementationary incentital economic sustatant)], (4) творческа сустатантна инцентитална икономическа значимост* (creative sustatantal
incentital economic significance) [същото като творчески инцентитален икономически сустатант* (creative incentital economic sustatant)], (5) работна
сустатантна инцентитална икономическа значимост* (working sustatantal
incentital economic significance) [същото като работен инцентитален икономически сустатант* (working incentital economic sustatant)], (6) сътворителна сустатантна инцентитална икономическа значимост* (performing
sustatantal incentital economic significance) [същото като сътворителен инцентитален икономически сустатант* (performing incentital economic
sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната инцентитална икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа значимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИЗ – инцентитална икономическа значимост)

Инцентитална
икономическа
значимост
(ИЦИЗ)
(инцентитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ИЦИЗ

Субстатна
ИЦИЗ

Запасова
ИЦИЗ

Сустатантна
ИЦИЗ

(инцентитален
икономически
сустатит;

(инцентитален
икономически
субстат;

(инцентитален икономически запас;

(инцентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
инцентит)

субстатен икономически инцентит)

запасов икономически инцентит)

сустатитен
икономически
инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИЗ]

[външно същество на
ИЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
запас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически инцентит)

сътворителен
субстатен икономически инцентит)

сътворителен
запасов икономически инцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа пригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
пригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИЗ

(работен инцентитален икономически сустатит;

(работен инцентитален икономически субстат;

(работен инцентитален икономически запас;

(работен инцентитален икономически сустатант;

работен суста- работен субстатитен икономитен икономически инцентит) чески инцентит)

работен запасов
икономически
инцентит)

работен сустатантен икономически инцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИЗ

(творчески инцентитален
икономически
сустатит;

(творчески инцентитален
икономически
субстат;

(творчески инцентитален
икономически
запас;

(творчески инцентитален икономически
сустатант;

творчески сустатитен икономически инцентит)

творчески субс- творчески запататен икономисов икономически инцентит) чески инцентит)

творчески сустатантен икономически инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
запас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически инцентит)

изпълнителен
субстатен икономически инцентит)

изпълнителен
запасов икономически инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа задоволеност}

{запасова инценти-тална
икономическа
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна)
ИЦИЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
запас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
сустатант;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субстантит)

съзидателен
сустатитен икономически инцентит)

съзидателен
субстатен икономически инцентит)

съзидателен
запасов икономически инцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
инцентит)

[вътрешно състояние на
ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
изгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

{инцентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИЗ
ИЦИЗ
ИЦИЗ
ИЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИЗ

(унисъзидателен инцентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икономически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икономически запас;

(унисъзидателен инцентитален икономически субстантит)

(унисъзидателен инцентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икономически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

СУСТАТАНТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatantal incentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икономически обтиинцентит, сустатантна инцентитална икономическа заделеност, сустатантен инцентитален икономически интерес, (*) – сустатантен инцентитален икономически
ингредиент, който на феноменно равнище и като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икономически субект [на субективностен сустатантен икономически
субект* (subjectivitical sustatantal economic subject)] за нейния сустатантен
инцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен
икотехномически обтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един
от конкретните изрази на икономическата обтисустатантност* (economic
obtisustatantness), последната като общо понятие за икономическа обтисубстатност* (economic obtisubstatness) и икономическа обтизапасност*
(economic obtistockness); общо понятие за субстатна инцентитална икономическа обтизначимост и запасова инцентитална икономическа обтизначимост (икономическият сустатант е типична реализация на икономическия
сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната инцентитална икономическа обтизначимост е сустатантен икономически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна сустатантна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субективностна сустатантна оценка, т.е. е обективносубективностна сустатантна икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical sustatantal economic appraisement), което е същото като субектностна сустатантна икономическа оценка* (subjectiveneous sustatantal
economic appraisement). Сустатантната инцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на сустатантната инцентитална икономическа обтиенергия (sustatantal incentital economic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна инцентитална икономическа обтиактивност (вж. сустатантна инцентитална икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна
инцентитална икономическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на
сустатантното инцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на сустатантната икономическа обтизначимост
(вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатантното инцентитално икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната инцентитална икономическа обтизначимост са:
сустатантна възпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal reproductional incentital economic obtisignificance), сустатантна производствена инцентитална икономическа обтизначимост*
(sustatantal production incentital economic obtisignificance), сустатантна разменна инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal exchange
incentital economic obtisignificance), сустатантна разпределителна инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal distributional incentital
economic obtisignificance), сустатантна потребителна инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal consumption incentital economic
obtisignificance), сустатантна стопанствена инцентитална икономическа
обтизначимост*
(sustatantal
protoeconomizing
incentital
economic
obtisignificance), сустатантна следпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal post-production incentital economic
obtisignificance), сустатантна предипотребителна инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal before-consumption incentital economic
obtisignificance), сустатантна посредническа инцентитална икономическа
обтизначимост*
(sustatantal
intermediationary
incentital
economic
obtisignificance), сустатантна бизнес икономическа обтизначимост*
(sustatantal business incentital economic obtisignificance), сустатантна алокативна инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal allocative
incentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатантна
инцентитална икономическа обтизначимост* (individual sustatantal
incentital economic obtisignificance), фирмена сустатантна инцентитална
икономическа обтизначимост* (firm sustatantal incentital economic
obtisignificance), обществена сустатантна инцентитална икономическа
обтизначимост* (social sustatantal incentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна инцентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (sustatantal incentital assimilated economic obtisignificance) и
сустатантна инцентитална създавана икономическа обтизначимост*
(sustatantal incentital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната инцентитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking sustatantal incentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатант* (unimaking
incentital economic obtisustatant)], (2) съзидателна сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост* (making sustatantal incentital economic
obtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически
обтисустатант* (making incentital economic obtisustatant)], (3) изпълнителна сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост*
(implementationary sustatantal incentital economic obtisignificance) [същото като
изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатант*
(implementationary incentital economic obtisustatant)], (4) творческа сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост* (creative sustatantal
incentital economic obtisignificance) [същото като творчески инцентитален
икономически обтисустатант* (creative incentital economic obtisustatant)],
(5) работна сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост*
(working sustatantal incentital economic obtisignificance) [същото като работен
инцентитален икономически обтисустатант* (working incentital economic
obtisustatant)], (6) сътворителна сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост* (performing sustatantal incentital economic obtisignificance)
[същото като сътворителен инцентитален икономически обтисустатант* (performing incentital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната инцентитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – инцентитална икономическа обтизначимост)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост
(ИЦИОЗ)
(инцентитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИОЗ

Субстатна
ИЦИОЗ

Запасова
ИЦИОЗ

Сустатантна
ИЦИОЗ

(инцентитален
икономически
обтисустатит;

(инцентитален
икономически
обтисубстат;

(инцентитален икономически обтизапас;

(инцентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

субстатен икономически обтиинцентит)

запасов икономически обтиинцентит)

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИОЗ]

[външно същество на
ИЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИОЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИОЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически обтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЦИОЗ
(работен инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИОЗ

(работен инцентитален икономически обтисустатит;

(работен инцентитален икономически
обтисубстат;

(работен инцентитален икономически обтизапас;

(работен инцентитален икономически обтисустатант;

работен сустатитен икономически
обтиинцентит)

работен субстатен икономически обтиинцентит)

работен запасов
икономически
обтиинцентит)

работен сустатантен икономически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

Творческа
(ползваема)
ИЦИОЗ
(творчески инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИОЗ

(творчески инцентитален
икономически
обтисустатит;

(творчески инцентитален
икономически
обтисубстат;

(творчески инцентитален
икономически
обтизапас;

(творчески инцентитален икономически
обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтиинцентит)

творчески субстатен икономически обтиинцентит)

творчески запасов икономически обтиинцентит)

творчески сустатантен икономически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИОЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИОЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ИЦИОЗ
(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИОЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтиинцентит)

съзидателен
запасов икономически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИОЗ
(унисъзидателен инцентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТАНТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatantal incentital economic subtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатантен икономически субтиинцентит,
сустатантна икономическа феност, (*) – сустатантен инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище и като субективна проекция
количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сустатантен икономически субект [на субективностен сустатантен икономически субект* (subjectivitical sustatantal economic subject)] за нейния сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтиинцентит) в икотехномическото възпро189
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика);
една от разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост
(вж.) и един от конкретните изрази на икономическата субтисустатантност* (economic subtisustatantness), последната като общо понятие за субтисубстатност* (economic subtisubstatness) и икономическа субтизапасност*
(economic subtistockness); общо понятие за субстатна инцентитална икономическа субтизначимост и запасова инцентитална икономическа субтизначимост (икономическият сустатант е типична реализация на икономическия
сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната инцентитална икономическа субтизначимост е сустатантен икономически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна сустатантна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субективностна сустатантна оценка, т.е. е субективносубективностна сустатантна икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical sustatantal economic appraisement), което е същото като субективистична сустатантна икономическа оценка* (subjectivistical sustatantal
economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното инцентиталното
икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантната икономическата субтизначимост (вж. фиг. 1). Сустатантната
инцентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на
сустатантната инцентитална икономическа субтиенергия (sustatantal
incentital economic subtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатантна инцентитална икономическа субтиактивност (вж. сустатантна инцентитална икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална икономическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна инцентитална икономическа субтипотенциалност (също).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатантното инцентитално икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната инцентитална икономическа субтизначимост са:
сустатантна възпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal reproductional incentital economic subtisignificance), сустатантна производствена инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal production incentital economic subtisignificance), сустатантна разменна инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal
exchange incentital economic subtisignificance), сустатантна разпределителна
инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal distributional
incentital economic subtisignificance), сустатантна потребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal consumption incentital
economic subtisignificance), сустатантна стопанствена инцентитална
икономическа субтизначимост* (sustatantal protoeconomizing incentital
economic subtisignificance), сустатантна следпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal post-production incentital
economic subtisignificance), сустатантна предипотребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal before-consumption
incentital economic subtisignificance), сустатантна посредническа инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal intermediationary incentital
economic subtisignificance), сустатантна бизнес икономическа субтизначимост* (sustatantal business incentital economic subtisignificance), сустатантна
алокативна инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal
allocative incentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост* (individual
sustatantal incentital economic subtisignificance), фирмена сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост* (firm sustatantal incentital
economic subtisignificance), обществена сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост* (social sustatantal incentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна инцентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (sustatantal incentital assimilated economic subtisignificance) и
сустатантна инцентитална създавана икономическа субтизначимост*
(sustatantal incentital gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната инцентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъ192
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателна сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост*
(unimaking sustatantal incentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически субтисустатант* (unimaking
incentital economic subtisustatant)], (2) съзидателна сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост* (making sustatantal incentital economic
subtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически
субтисустатант* (making incentital economic subtisustatant)], (3) изпълнителна сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary sustatantal incentital economic subtisignificance) [същото като
изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисустатант*
(implementationary incentital economic subtisustatant)], (4) творческа сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост* (creative sustatantal
incentital economic subtisignificance) [същото като творчески инцентитален
икономически субтисустатант* (creative incentital economic subtisustatant)],
(5) работна сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост*
(working sustatantal incentital economic subtisignificance) [същото като работен
инцентитален икономически субтисустатант* (working incentital
economic subtisustatant)], (6) сътворителна сустатантна инцентитална
икономическа субтизначимост* (performing sustatantal incentital economic
subtisignificance) [същото като сътворителен инцентитален икономически
субтисустатант* (performing incentital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната инцентитална икономическа субтизначимост и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИСЗ – инцентитална икономическа субтизначимост)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост (ИЦИСЗ)
(инцентитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИСЗ

Субстатна
ИЦИСЗ

Запасова
ИЦИСЗ

Сустатантна
ИЦИСЗ

(инцентитален
икономически
субтисустатит;

(инцентитален икономически субтисубстат;

(инцентитален икономически субтизапас;

(инцентит-ален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

субстатен икономически
субтиинцентит)

запасов икономически
субтиинцентит)

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИСЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИСЗ]

[външно същество на
ИЦИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИСЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИСЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{запасова инценти-тална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ИЦИСЗ
(работен инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИСЗ

(работен инцентитален икономически субтисустатит;

(работен инцентитален икономически субтисубстат;

(работен инцентитален икономически субтизапас;

(работен инцентитален икономически субтисустатант;

работен сустатитен икономически
субтиинцентит)

работен субстатен икономически субтиинцентит)

работен запасов
икономически
субтиинцентит)

работен сустатантен икономически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
ИЦИСЗ
(творчески инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИСЗ

(творчески инцентитален икономически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икономически
субтисубстат;

(творчески инцентитален икономически субтизапас;

(творчески инцентитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтиинцентит)

творчески субстатен икономически субтиинцентит)

творчески запасов икономически субтиинцентит)

творчески сустатантен икономически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИСЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИСЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ИЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ИЦИСЗ
(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИСЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиинцентит)

съзидателен
запасов икономически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
(унисъзидател(унисъзидателен инцентитален ен инцентитаикономически
лен икономисубтисустатит; чески субтисубстат;
(унисъзидатеунисъзидателен унисъзидателен
лен инценсустатитен ико- субстатен икотитален икономически суб- номически суб- номически субтиинцентит)
тиинцентит)
тисубстантит)
[цялостно със[цялостно със[цялостно състояние
на
цятояние на въттояние на
лостното
сърешното същесИЦИСЗ]
щество на
тво на ИЦИСЗ]
{инцентиИЦИСЗ]
тална иконо{субстатна
мическа субти- {сустатитна
инцентиинцентиудовлетворетална
иконотална
икононост}
мическа субтимическа суб(вид иконоудовлетворетиудовлетвомически специност}
реност}
фит)
(вид специфит
(вид специфит
на икономина икономически сустит)
ческа субстанция)
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИСЗ

(унисъзидателен инцентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икономически
субтисустатант;

унисъзидателен
запасов икономически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИСЗ]

{запасова инцентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТАНТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal incentital ecorenomic allotment) – същото като сустатантен
икореномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (sustatantal incentital ecotechnomic assignment) – същото като сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен иконотехмически обтиинцентит.
СУСТАТАНТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal incentital ecotechnomic allotment) – същото като сустатан200
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен инцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен иконотехмически обтиинцентит.
СУСТАТАНТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal incentital ecounirenomic allotment) – същото като сустатантен икоуниреномически обтиинцентит и като сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНА ОТДАДЕНОСТ (sustatantal givenness) (ки) – във:
сустатантна икореномическа отдаденост (същото като сустатантна
икореномическа ценностност и като сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие).
СУСТАТАНТНА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (sustatantal substantivity of the ecorenomic thing) – вж. сустатантен икотехномически обективит.
СУСТАТАНТНА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (sustatantal substantivity of the ecorenomic thing) – вж. сустатантен икономически субективит.
СУСТАТАНТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal transcentital ecocorenomic allotment) – същото като
сустатантна икокореномически обтитрансцентит и като сустатантно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal transcentital economic allotment) – същото като сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтитрансцентит.
СУСТАТАНТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (sustatantal transcentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икономически трансцентит, (*) –
сустатантен трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно
равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икономически субект [на субективностен сустатантен икономически субект* (subjectivitical sustatantal economic subject)] за
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нейния сустатантен трансцентитален икотехномически принос (същото
като сустатантен икотехномически трансцентит) в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтитрансцентит и като сустатантена
икономическа ценност) и сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтитрансцентит и
като сустатантен трансцентитален икономически интерес) (вж. икономика);
една от разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост
(вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сустатантност*
(economic sustatantness), последната като общо понятие за икономическа субстатност* (economic substatness) и икономическа запасност* (economic
stockness); общо понятие за субстатна трансцентитална икономическа значимост и запасова трансцентитална икономическа значимост (икономическият сустатант е типична реализация на икономическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната трансцентитална икономическа значимост е форма на съществуване на сустатантната трансцентитална икономическа енергия (sustatantal transcentital
economic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна
трансцентитална икономическа активност (вж. сустатантна трансцентитална икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна
трансцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна трансцентитална икономическа потенциалност
(също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сустатантното трансцентитално икореномическо
участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантната икономическа значимост (наред със сустатантната уницентитална икономическа
значимост, сустатантната центитална икономическа значимост и сустатантната инцентитална икономическа значимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под сустатантна икономическа значимост обикновено се подразбира сустатантната трансцентиталната икономическа значимост.

202

418

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантна трансцентитална икономическа значимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на сустатантното трансцентитално икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатантната трансцентитална икономическа значимост са (1) сустатантна трансцентитална икономическа субтиначимост (сустатантен икономически субтитрансцентит) и (2) сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост (сустатантен икономически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната трансцентитална икономическа значимост са: сустатантна възпроизводствена трансцентитална икономическа значимост* (reproductional transcentital economic significance), сустатантна производствена трансцентитална икономическа значимост* (sustatantal
production transcentital economic significance), сустатантна разменна трансцентитална икономическа значимост* (sustatantal exchange transcentital
economic significance), сустатантна разпределителна трансцентитална
икономическа значимост* (sustatantal distributional transcentital economic
significance), сустатантна потребителна трансцентитална икономическа значимост* (sustatantal consumption transcentital economic significance),
сустатантна стопанствена трансцентитална икономическа значимост*
(sustatantal protoeconomizing transcentital economic significance), сустатантна
следпроизводствена трансцентитална икономическа значимост* (sustatantal post-production transcentital economic significance), сустатантна
предипотребителна
трансцентитална
икономическа
значимост*
(sustatantal before-consumption transcentital economic significance), сустатантна посредническа трансцентитална икономическа значимост* (sustatantal
intermediationary transcentital economic significance), сустатантна бизнес
икономическа значимост* (sustatantal business transcentital economic
significance), сустатантна алокативна трансцентитална икономическа
значимост* (sustatantal allocative transcentital economic significance) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатантна трансцентитална икономическа значимост* (individual sustatantal transcentital economic significance), фирмена сустатантна трансцентитална икономическа значимост* (firm sustatantal
transcentital economic significance), обществена сустатантна трансцентитална икономическа значимост* (social sustatantal transcentital economic
significance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
сустатантна трансцентитална икономическа значимост* (absolute
sustatantal transcentital economic significance) и относителна сустатантен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитална икономическа значимост* (relative sustatantal transcentital
economic significance), а според факторната икономическа определеност –
трудово-определена сустатантна трансцентитална икономическа значимост участие* (labourly-determinate sustatantal transcentital economic
significance) и физическо-определена сустатантна трансцентитална икономическа значимост* (physically-determinate sustatantal transcentital economic
significance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна трансцентитална усвоявана икономическа
значимост* (sustatantal transcentital assimilated economic significance) и сустатантна трансцентитална създавана икономическа значимост* (sustatantal transcentital gived economic significance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната трансцентитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна сустатантна трансцентитална икономическа значимост*
(unimaking sustatantal transcentital economic significance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически сустатант* (unimaking
transcentital economic sustatant)], (2) съзидателна сустатантна трансцентитална икономическа значимост* (making sustatantal transcentital economic
significance) [същото като съзидателен трансцентитален икономически
сустатант* (making transcentital economic sustatant)], (3) изпълнителна
сустатантна
трансцентитална
икономическа
значимост*
(implementationary sustatantal transcentital economic significance) [същото като
изпълнителен
трансцентитален
икономически
сустатант*
(implementationary transcentital economic sustatant)], (4) творческа сустатантна трансцентитална икономическа значимост* (creative sustatantal
transcentital economic significance) [същото като творчески трансцентитален
икономически сустатант* (creative transcentital economic sustatant)], (5) работна сустатантна трансцентитална икономическа значимост*
(working sustatantal transcentital economic significance) [същото като работен
трансцентитален икономически сустатант* (working transcentital
economic sustatant)], (6) сътворителна сустатантна трансцентитална
икономическа значимост* (performing sustatantal transcentital economic
significance) [същото като сътворителен трансцентитален икономически
сустатант* (performing transcentital economic sustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната трансцентитална икономическа значимост и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИЗ – трансцентитална икономическа значимост)

Трансцентитална икономическа значимост (ТЦИЗ)
(трансцентитален икономически субстантит)

Сустатитна
ТЦИЗ

Субстатна
ТЦИЗ

Запасова
ТЦИЗ

Сустатантна
ТЦИЗ

(трансцентитален икономически сустатит;

(трансцентитален икономически субстат;

(трансцентитален икономически запас;

(трансцентитален икономически сустатант;

субстатен икономически
трансцентит)

запасов икономически
трансцентит)

сустатитен
икономически
трансцентит)

[вътрешно същество на
ТЦИЗ]

[външно същество на
ТЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИЗ]

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

сустатитен
икономически
трансцентит)
[цялостно същество на
ТЦИЗ]
(вид икономически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ТЦИЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически запас;

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икономически
трансцентит)

сътворителен
запасов икономически трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икономическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
ТЦИЗ
Работна (сметна) ТЦИЗ
(работен трансцентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) субстатна
ТЦИЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИЗ

(работен транс- (работен трансцентитален ико- центитален икономически сус- номически субтатит;
стат;

(работен трансцентитален
икономически
запас;

(работен трансцентитален
икономически
сустатант;

работен сустатитен икономически трансцентит)

работен субстатен икономически трансцентит)

работен запасов
икономически
трансцентит)

работен сустатантен икономически трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИЗ

(творчески
трансцентитален икономически сустатит;

(творчески
трансцентитален икономически субстат;

(творчески
трансцентитален икономически запас;

(творчески
трансцентитален икономически сустатант;

творчески сустатитен икономически трансцентит)

творчески субстатен икономически трансцентит)

творчески запасов икономически трансцентит)

творчески сустатантен икономически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икономически трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически запас;

(съзидателен
трансцентитален икономически сустатант;

съзидателен
сустатитен икономически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икономически
трансцентит)

съзидателен
запасов икономически трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икономическа изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИЗ
ТЦИЗ
ТЦИЗ
ТЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ТЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТАНТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatantal transcentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икономически обтитрансцентит, сустатантна трансцентитална икономическа заделеност, сустатантен трансцентитален икономически интерес, (*) – сустатантен трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно равнище и като
обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на сустатантен икономически субект [на субективностен сустатантен икономически субект* (subjectivitical sustatantal economic subject)]
за нейния сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтитрансцентит) в икотехно213
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство)
(вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата
обтисустатантност* (economic obtisustatantness), последната като общо понятие за икономическа обтисубстатност* (economic obtisubstatness) и икономическа обтизапасност* (economic obtistockness); общо понятие за субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост и запасова трансцентитална икономическа обтизначимост (икономическият сустатант е типична реализация на икономическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната трансцентитална икономическа обтизначимост е сустатантен икономически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субективностна сустатантна оценка или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субективностна сустатантна
оценка, т.е. е обективно-субективностна сустатантна икономическа
оценка* (objectively-subjectivitical sustatantal economic appraisement), което е
същото като субектностна сустатантна икономическа оценка*
(subjectiveneous sustatantal economic appraisement). Сустатантната трансцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на сустатантната трансцентитална икономическа обтиенергия (sustatantal
transcentital economic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатантна трансцентитална икономическа обтиактивност (вж. сустатантна трансцентитална икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна трансцентитална икономическа обтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатантна трансцентитална икономическа обтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сустатантното трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантната икономическа обтизначимост (наред със сустатантната уницентитална икономическа обтизначимост, сустатантната центитална икономическа обтизначимост и сустатантната инцентитална икономическа обтизначимост) (вж.
фиг. 1). Ако не е посочено друго, под сустатантна икономическа обтизначимост обикновено се подразбира сустатантната трансцентиталната икономическа обтизначимост.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатантното трансцентитално
икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната трансцентитална икономическа обтизначимост са:
сустатантна възпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal reproductional transcentital economic obtisignificance),
сустатантна производствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal production transcentital economic obtisignificance), сустатантна разменна трансцентитална икономическа обтизначимост*
(sustatantal exchange transcentital economic obtisignificance), сустатантна разпределителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal distributional transcentital economic obtisignificance), сустатантна
потребителна
трансцентитална
икономическа
обтизначимост*
(sustatantal consumption transcentital economic obtisignificance), сустатантна
стопанствена
трансцентитална
икономическа
обтизначимост*
(sustatantal protoeconomizing transcentital economic obtisignificance), сустатантна следпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal post-production transcentital economic obtisignificance), сустатантна предипотребителна трансцентитална икономическа обтизначимост*
(sustatantal
before-consumption
transcentital
economic
obtisignificance), сустатантна посредническа трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal intermediationary transcentital economic
obtisignificance), сустатантна бизнес икономическа обтизначимост*
(sustatantal business transcentital economic obtisignificance), сустатантна алокативна трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal
allocative transcentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална
сустатантна
трансцентитална
икономическа
обтизначимост*
(individual sustatantal transcentital economic obtisignificance), фирмена сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост* (firm sustatantal
transcentital economic obtisignificance), обществена сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост* (social sustatantal transcentital
economic obtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост* (absolute
sustatantal transcentital economic obtisignificance) и относителна сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост* (relative sustatantal
transcentital economic obtisignificance), а според факторната икономическа определеност – трудово-определена сустатантна трансцентитална иконо216
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа значимост обтиучастие* (labourly-determinate sustatantal transcentital economic obtisignificance) и физическо-определена сустатантна трансцентитална
икономическа
обтизначимост*
(physically-determinate
sustatantal transcentital economic obtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна трансцентитална усвоявана икономическа
обтизначимост* (sustatantal transcentital assimilated economic obtisignificance)
и сустатантна трансцентитална създавана икономическа обтизначимост* (sustatantal transcentital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната трансцентитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking sustatantal transcentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатант*
(unimaking transcentital economic obtisustatant)], (2) съзидателна сустатантна
трансцентитална икономическа обтизначимост* (making sustatantal
transcentital economic obtisignificance) [същото като съзидателен трансцентитален икономически обтисустатант* (making transcentital economic
obtisustatant)], (3) изпълнителна сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary sustatantal transcentital economic
obtisignificance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически обтисустатант* (implementationary transcentital economic obtisustatant)],
(4) творческа сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост* (creative sustatantal transcentital economic obtisignificance) [същото като
творчески трансцентитален икономически обтисустатант* (creative
transcentital economic obtisustatant)], (5) работна сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост* (working sustatantal transcentital
economic obtisignificance) [същото като работен трансцентитален икономически обтисустатант* (working transcentital economic obtisustatant)], (6)
сътворителна сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост* (performing sustatantal transcentital economic obtisignificance) [същото
като сътворителен трансцентитален икономически обтисустатант*
(performing transcentital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната трансцентитална икономическа обтизначимост и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – трансцентитална икономическа обтизначимост)

Трансцентитална икономическа обтизначимост
(ТЦИОЗ)
(трансцентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
ТЦИОЗ

Субстатна
ТЦИОЗ

Запасова
ТЦИОЗ

Сустатантна
ТЦИОЗ

(трансцентитален икономически обтисустатит;

(трансцентитален икономически обтисубстат;

(трансцентитален икономически обтизапас;

(трансцентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

субстатен икономически обтитрансцентит)

запасов икономически обтитрансцентит)

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИОЗ]

[външно същество на
ТЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИОЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ТЦИОЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

(вид специфант
на икономически сустит)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ТЦИОЗ
(работен трансцентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ТЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ТЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИОЗ

(работен трансцентитален
икономически
обтисустатит;

(работен трансцентитален
икономически
обтисубстат;

(работен трансцентитален
икономически
обтизапас;

(работен трансцентитален
икономически
обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтитрансцентит)

работен субстатен икономически обтитрансцентит)

работен запасов
икономически
обтитрансцентит)

работен сустатантен икономически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

на форма на
икономическа
субстанция)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
ТЦИОЗ
(творчески
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИОЗ

(творчески
трансцентитален икономически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икономически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икономически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икономически обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтитрансцентит)

творчески субстатен икономически обтитрансцентит)

творчески запасов икономически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икономически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИОЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИОЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

222

438

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИОЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИОЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИОЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икономически сустит)

СУСТАТАНТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatantal transcentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икономически субтитрансцентит, сустатантна икономическа ценностност, сустатантна икономическа ценност, (*) – сустатантен трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно равнище и като субективна проекция количествено
определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икономически субект [на субективностен сустатантен икономически субект*
(subjectivitical sustatantal economic subject)] за нейния сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотех224
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически субтитрансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ.
във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и
един от конкретните изрази на икономическата субтисустатантност*
(economic subtisustatantness), последната като общо понятие за икономическа
субтисубстатност* (economic subtisubstatness) и икономическа субтизапасност* (economic subtistockness); общо понятие за субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост и запасова трансцентитална икономическа субтизначимост (икономическият сустатант е типична реализация
на икономическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната трансцентитална икономическа субтизначимост е сустатантен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субективностна сустатантна оценка или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субективностна сустатантна оценка, т.е. е субективно-субективностна сустатантна икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical sustatantal economic appraisement), което е същото като субективистична сустатантна икономическа оценка* (subjectivistical sustatantal
economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
сустатантната икономическата субтизначимост (наред със сустатантната уницентитална икономическа субтизначимост, сустатантната центиталната икономическа субтизначимост и сустатантната инцентиталната
икономическа субтизначимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под
сустатантна икономическа субтизначимост обикновено се подразбира сустатантнага трансцентитална икономическа субтизначимост. Сустатантната
трансцентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на
сустатантната трансцентитална икономическа субтиенергия (sustatantal
transcentital economic subtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатантна трансцентитална икономическа субтиактивност (вж. сустатантна трансцентитална икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна трансцентитална икономическа субтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатантна трансцентитална икономическа субтипотенциалност (също).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатантното трансцентитално
икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната трансцентитална икономическа субтизначимост са:
сустатантна възпроизводствена трансцентитална икономическа субтизначимост*
(sustatantal
reproductional
transcentital
economic
subtisignificance), сустатантна производствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal production transcentital economic
subtisignificance), сустатантна разменна трансцентитална икономическа
субтизначимост* (sustatantal exchange transcentital economic subtisignificance),
сустатантна разпределителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal distributional transcentital economic subtisignificance),
сустатантна потребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal consumption transcentital economic subtisignificance), сустатантна стопанствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal protoeconomizing transcentital economic subtisignificance),
сустатантна следпроизводствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal post-production transcentital economic subtisignificance),
сустатантна
предипотребителна
трансцентитална
икономическа субтизначимост* (sustatantal before-consumption transcentital
economic subtisignificance), сустатантна посредническа трансцентитална
икономическа субтизначимост* (sustatantal intermediationary transcentital
economic subtisignificance), сустатантна бизнес икономическа субтизначимост* (sustatantal business transcentital economic subtisignificance), сустатантна алокативна трансцентитална икономическа субтизначимост*
(sustatantal allocative transcentital economic subtisignificance) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост* (individual sustatantal transcentital economic subtisignificance), фирмена
сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост* (firm
sustatantal transcentital economic subtisignificance), обществена сустатантна
трансцентитална икономическа субтизначимост* (social sustatantal
transcentital economic subtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост* (absolute
sustatantal transcentital economic subtisignificance) и относителна сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост* (relative sustatantal
transcentital economic subtisignificance), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определена сустатантна трансцентитална ико227
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа значимост субтиучастие* (labourly-determinate sustatantal transcentital economic subtisignificance) и физическо-определена сустатантна
трансцентитална икономическа субтизначимост* (physically-determinate
sustatantal transcentital economic subtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна трансцентитална усвоявана икономическа
субтизначимост*
(sustatantal
transcentital
assimilated
economic
subtisignificance) и сустатантна трансцентитална създавана икономическа субтизначимост* (sustatantal transcentital gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната трансцентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking sustatantal transcentital economic subtisignificance) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икономически субтисустатант*
(unimaking transcentital economic subtisustatant)], (2) съзидателна сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост* (making sustatantal
transcentital economic subtisignificance) [същото като съзидателен трансцентитален икономически субтисустатант* (making transcentital economic
subtisustatant)], (3) изпълнителна сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary sustatantal transcentital economic
subtisignificance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически
субтисустатант*
(implementationary
transcentital
economic
subtisustatant)], (4) творческа сустатантна трансцентитална икономическа
субтизначимост*
(creative
sustatantal
transcentital
economic
subtisignificance) [същото като творчески трансцентитален икономически
субтисустатант* (creative transcentital economic subtisustatant)], (5) работна
сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост* (working
sustatantal transcentital economic subtisignificance) [същото като работен трансцентитален икономически субтисустатант* (working transcentital
economic subtisustatant)], (6) сътворителна сустатантна трансцентитална
икономическа субтизначимост* (performing sustatantal transcentital economic
subtisignificance) [същото като сътворителен трансцентитален икономически субтисустатант* (performing transcentital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната
икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната трансцентитална икономическа субтизначимост и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа субтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – трансцентитална икономическа субтизначимост)

Трансцентитална икономическа субтизначимост
(ТЦИСЗ)
(трансцентитален икономически субтисубстантит)
{икономическа
ценност}

Сустатитна
ТЦИСЗ

Субстатна
ТЦИСЗ

Запасова
ТЦИСЗ

Сустатантна
ТЦИСЗ

(трансцентитален икономически субтисустатит;

(трансцентитален икономически субтисубстат;

(трансцентитален икономически субтизапас;

(трансцентитален икономически субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтитрансцентит)

субстатен икономически
субтитрансцентит)

запасов икономически
субтитрансцентит)

сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИСЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИСЗ]

[външно същество на
ТЦИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
икономическа
ценност}

{субстатна
икономическа
ценност}

{запасова икономическа ценност}

{сустатантен
икономическа
ценност}

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИСЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтипригодност;
сътворителна
икономическа
ценност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ТЦИСЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически
субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{субстатна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитална иконотална икономическа субмическа субтипригодност; типригодност;

сътворителна
сустатитна
икономическа
ценност}

сътворителна
субстатна
икономическа
ценност}

сътворителна
запасова икономическа ценност}

сътворителна
сустатантна
икономическа
ценност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ТЦИСЗ
(работен трансцентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;
работна икономическа ценност;
(икономическа
стойност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИСЗ

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатит;

(работен трансцентитален икономически
субтисубстат;

(работен трансцентитален
икономически
субтизапас;

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически
субтитрансцентит)
[работно
външ-

работен субстатен икономически субтитрансцентит)

работен запасов
икономически
субтитрансцентит)

работен сустатантен икономически субтитрансцентит)

но състояние на
цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

работна сустатитна икономическа ценност;

работна субстатна икономическа ценност;

работна запасова икономическа ценност;

работна сустатантна
икономическа
ценност;

(сустатитна
икономическа
стойност)}

(субстатна
икономическа
стойност)}

(запасова икономическа
стойност)}

(сустатантна
икономическа
стойност)}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

Творческа
(ползваема)
ТЦИСЗ
(творчески
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;
творческа икономическа ценност;
(икономическа
полезност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИСЗ

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икономически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икономически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтитрансцентит)

творчески субстатен икономически субтитрансцентит)

творчески запасов икономически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икономически субтитрансцентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

творческа сустатитна икономическа ценност;

творческа субстатна икономическа ценност;

творческа запасова икономическа ценност;

творческа сустатантна
икономическа
ценност;

(сустатитна
икономическа
полезност)}

(субстатна
икономическа
полезност)}

(запасова икономическа полезност)}

(сустатантна
икономическа
полезност)}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИСЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтизадоволеност;
изпълнителна
икономическа
ценност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИСЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална иконотална иконотална иконотална икономическа субти- мическа субти- мическа субти- мическа субтизадоволеност;
задоволеност;
задоволеност;
задоволеност;
изпълнителна
сустатитна
икономическа
ценност}

изпълнителна
субстатна
икономическа
ценност}

изпълнителна
запасова икономическа ценност}

изпълнителна
сустатантна
икономическа
ценност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИСЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтиизгодност;
съзидателна
икономическа
ценност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИСЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икономически субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икономически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИСЗ]

{субстатна
{запасова
{сустатитна
{сустатантна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална иконотална иконотална иконотална икономическа субти- мическа субти- мическа субти- мическа субтиизгодноност;
изгодност;
изгодност;
изгодност;
съзидателна
съзидателна
съзидателна
съзидателна
субстатна
запасова
икосустатитна
сустатантна
икономическа номическа цен- икономическа
икономическа
ценност}
ност}
ценност}
ценност}
(вид съдържа(вид съдържа(вид съдържа(вид съдържание на икономиние на икононие на икононие на иконоческа
субстанмическа
супермически сусмически сусция)
станта)
тит)
тант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИСЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;
унисъзидателна
икономическа
ценност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{субстатна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{запасова
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

унисъзидателна сустатитна икономическа ценност}

унисъзидателна субстатна
икономическа
ценност}

унисъзидателна запасова
икономическа
ценност}

унисъзидателна сустатантна икономическа ценност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТАНТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal transcentital ecorenomic allotment) – същото като сустатантен икореномически обтитрансцентит и като сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (sustatantal transcentital ecotechnomic assignment) – същото като
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен иконотехмически обтитрансцентит.
СУСТАТАНТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal transcentital ecotechnomic allotment) – същото като сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатантен
иконотехмически обтитрансцентит.
СУСТАТАНТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal transcentital ecounirenomic allotment) – същото като сустатантен икоуниреномически обтитрансцентит и като сустатантно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal unicentital ecocorenomic allotment) – същото като сустатантна икокореномически обтиуницентит и като сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal unicentital economic allotment) – същото като сустатантна
уницентитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически
обтиуницентит.
СУСТАТАНТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (sustatantal unicentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икономически уницентит, (*) – сустатантен уницентитален икономически ингредиент, който количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икономически субект [на субективностен сустатантен икономически субект*
(subjectivitical sustatantal economic subject)] за нейния сустатантен уницентитален икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически
уницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); сустатантна трансцентитална икономическа значимост и сустатантна инцентитална икономическа значимост, взети заедно
в тяхното цялостно единство; общо понятие за сустатантна уницентитална
икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически
субтиуницентит и като сустатантена икономическа феност) и сустатант236

452

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на уницентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен
икономически обтиуницентит и като сустатантен уницентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на уницентиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сустатантност* (economic sustatantness), последната като общо понятие за икономическа субстатност* (economic substatness) и икономическа
запасност* (economic stockness); общо понятие за субстатна уницентитална
икономическа значимост и запасова уницентитална икономическа значимост,
но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икономическият
сустатант е типична реализация на икономическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната уницентитална
икономическа значимост е форма на съществуване на сустатантната уницентитална икономическа енергия (sustatantal unicentital economic energy) и
отношение на признаване на приложената сустатантна уницентитална икономическа активност (вж. сустатантна уницентитална икономическа
дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна уницентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна уницентитална икономическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното уницентитално икореномическо участие. Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантната икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантна уницентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на сустатантното уницентитално икореномическо
участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатантната уницентитална икономическа значимост са (1) сустатантна уницентитална икономическа субтиначимост (сустатантен икономически субтиуницентит) и (2) сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост
(сустатантен икономически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната уницентитална икономическа значимост са: сустатантна възпроизводствена уницентитална икономическа значимост*
(reproductional unicentital economic significance), сустатантна производствена уницентитална икономическа значимост* (sustatantal production
unicentital economic significance), сустатантна разменна уницентитална
икономическа значимост* (sustatantal exchange unicentital economic significance), сустатантна разпределителна уницентитална икономическа
значимост* (sustatantal distributional unicentital economic significance), сустатантна потребителна уницентитална икономическа значимост*
(sustatantal consumption unicentital economic significance), сустатантна стопанствена уницентитална икономическа значимост* (sustatantal
protoeconomizing unicentital economic significance), сустатантна следпроизводствена уницентитална икономическа значимост* (sustatantal postproduction unicentital economic significance), сустатантна предипотребителна уницентитална икономическа значимост* (sustatantal beforeconsumption unicentital economic significance), сустатантна посредническа
уницентитална икономическа значимост* (sustatantal intermediationary
unicentital economic significance), сустатантна бизнес икономическа значимост* (sustatantal business unicentital economic significance), сустатантна
алокативна уницентитална икономическа значимост* (sustatantal
allocative unicentital economic significance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатантна уницентитална икономическа значимост* (individual sustatantal
unicentital economic significance), фирмена сустатантна уницентитална
икономическа значимост* (firm sustatantal unicentital economic significance),
обществена сустатантна уницентитална икономическа значимост*
(social sustatantal unicentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна уницентитална усвоявана икономическа
значимост* (sustatantal unicentital assimilated economic significance) и суста-
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тантна уницентитална създавана икономическа значимост* (sustatantal
unicentital gived economic significance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната уницентитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна сустатантна уницентитална икономическа значимост* (unimaking
sustatantal unicentital economic significance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически сустатант* (unimaking unicentital economic
sustatant)], (2) съзидателна сустатантна уницентитална икономическа
значимост* (making sustatantal unicentital economic significance) [същото като
съзидателен уницентитален икономически сустатант* (making unicentital
economic sustatant)], (3) изпълнителна сустатантна уницентитална икономическа значимост* (implementationary sustatantal unicentital economic
significance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически
сустатант* (implementationary unicentital economic sustatant)], (4) творческа
сустатантна уницентитална икономическа значимост* (creative
sustatantal unicentital economic significance) [същото като творчески уницентитален икономически сустатант* (creative unicentital economic sustatant)],
(5) работна сустатантна уницентитална икономическа значимост*
(working sustatantal unicentital economic significance) [същото като работен
уницентитален икономически сустатант* (working unicentital economic
sustatant)], (6) сътворителна сустатантна уницентитална икономическа
значимост* (performing sustatantal unicentital economic significance) [същото
като сътворителен уницентитален икономически сустатант* (performing
unicentital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа значимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната уницентитална икономическа значимост и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИЗ – уницентитална икономическа значимост)

Уницентитална икономическа значимост (УЦИЗ)
(уницентитален икономически субстантит)

Сустатитна
УЦИЗ

Субстатна
УЦИЗ

Запасова
УЦИЗ

Сустатантна
УЦИЗ

(уницентитален икономически сустатит;

(уницентитален икономически субстат;

(уницентитален икономически запас;

(уницентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
уницентит)

субстатен икономически
уницентит)

запасов икономически
уницентит)

сустатитен
икономически
уницентит)

[цялостно същество на
УЦИЗ]

[вътрешно същество на
УЦИЗ]

[външно същество на
УЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
УЦИЗ
(сътворителен
уницентитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
УЦИЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
запас;

(сътворителен
уницентитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически уницентит)

сътворителен
субстатен икономически уницентит)

сътворителен
запасов икономически уницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа пригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
пригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
УЦИЗ
Работна (сметна) УЦИЗ
(работен уницентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИЗ]
{уницентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) субстатна
УЦИЗ

(работен уни(работен уницентитален ико- центитален икономически сус- номически субтатит;
стат;

Работна (сметна) запасова
УЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИЗ

(работен уницентитален
икономически
запас;

(работен
уницентитален
икономически
сустатант;

работен сустатитен икономически уницентит)

работен субстатен икономически уницентит)

работен запасов
икономически
уницентит)

работен сустатантен икономически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИЗ

(творчески уницентитален
иконо-мически
сустатит;

(творчески уницентитален
иконо-мически
субстат;

(творчески
уницентитален
иконо-мически
запас;

(творчески уницентитален иконо-мически
сустатант;

творчески сустатитен икономически уницентит)

творчески субстатен икономически уницентит)

творчески запасов икономически уницентит)

творчески сустатантен икономически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова униценти-тална
икономическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИЗ
(изпълнителен
уницентитален
икономически
субс-тантит)
[външно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
запас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически уницентит)

изпълнителен
субстатен икономически уницентит)

изпълнителен
запасов икономически уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа задоволеност}

{запасова уницентитална
ико-номическа
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна)
УЦИЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
запас;

(съзидателен
уницентитален
икономически
сустатант;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субстантит)

съзидателен
сустатитен икономически уницентит)

съзидателен
субстатен икономически уницентит)

съзидателен
запасов икономически уницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
уницентит)

[вътрешно състояние на
УЦИЗ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икономическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икономическа
изгодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

{уницентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
УЦИЗ
УЦИЗ
УЦИЗ
УЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически запас;

(унисъзидателен уницентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически уницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически уницентит)

унисъзидателен
запасов икономически уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на УЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТАНТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatantal unicentital economic obtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатантен икономически обтиуницентит,
сустатантна уницентитална икономическа заделеност, сустатантен уницентитален икономически интерес, (*) – сустатантен уницентитален икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя
субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икономически
субект [на субективностен сустатантен икономически субект*
(subjectivitical sustatantal economic subject)] за нейния сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатантна инцентитална
икономическа обтизначимост, двете взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтисустатантност* (economic obtisustatantness), последната като общо понятие за
икономическа обтисубстатност* (economic obtisubstatness) и икономическа
обтизапасност* (economic obtistockness); общо понятие за субстатна уницентитална икономическа обтизначимост и запасова уницентитална икономическа обтизначимост, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икономическият сустатант е типична реализация на икономическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната
уницентитална икономическа обтизначимост е сустатантен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна сустатантна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субективностна сустатантна оценка, т.е. е обективно-субективностна сустатантна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical sustatantal
economic appraisement), което е същото като субектностна сустатантна
икономическа оценка* (subjectiveneous sustatantal economic appraisement).
Сустатантната уницентитална икономическа обтизначимост е форма на
съществуване на сустатантната уницентитална икономическа обтиенергия (sustatantal unicentital economic obtienergy) и отношение на признаване на
приложената сустатантна уницентитална икономическа обтиактивност
(вж. сустатантна уницентитална икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна уницентитална икономическа обтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна уницентитална икономическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното уницентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на сустатантното уницентитално икореномическо
участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната уницентитална икономическа обтизначимост са:
сустатантна възпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal reproductional unicentital economic obtisignificance), сустатантна производствена уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal production unicentital economic obtisignificance), сустатантна разменна уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal
exchange unicentital economic obtisignificance), сустатантна разпределителна уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal distributional
unicentital economic obtisignificance), сустатантна потребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal consumption unicentital
economic obtisignificance), сустатантна стопанствена уницентитална
икономическа обтизначимост* (sustatantal protoeconomizing unicentital
economic obtisignificance), сустатантна следпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal post-production unicentital
economic obtisignificance), сустатантна предипотребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal before-consumption
unicentital economic obtisignificance), сустатантна посредническа уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatantal intermediationary
unicentital economic obtisignificance), сустатантна бизнес икономическа обтизначимост* (sustatantal business unicentital economic obtisignificance), сустатантна алокативна уницентитална икономическа обтизначимост*
(sustatantal allocative unicentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост*
(individual sustatantal unicentital economic obtisignificance), фирмена сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост* (firm sustatantal
unicentital economic obtisignificance), обществена сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост* (social sustatantal unicentital economic
obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна уницентитална усвоявана икономическа
обтизначимост* (sustatantal unicentital assimilated economic obtisignificance) и
сустатантна уницентитална създавана икономическа обтизначимост*
(sustatantal unicentital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната уницентитална икономическа обтизначимост са (1) унисъ250
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателна сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост*
(unimaking sustatantal unicentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатант* (unimaking
unicentital economic obtisustatant)], (2) съзидателна сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост* (making sustatantal unicentital
economic obtisignificance) [същото като съзидателен уницентитален икономически обтисустатант* (making unicentital economic obtisustatant)], (3) изпълнителна сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary sustatantal unicentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически обтисустатант*
(implementationary unicentital economic obtisustatant)], (4) творческа сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост* (creative sustatantal
unicentital economic obtisignificance) [същото като творчески уницентитален
икономически обтисустатант* (creative unicentital economic obtisustatant)],
(5) работна сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост*
(working sustatantal unicentital economic obtisignificance) [същото като работен
уницентитален икономически обтисустатант* (working unicentital
economic obtisustatant)], (6) сътворителна сустатантна уницентитална
икономическа обтизначимост* (performing sustatantal unicentital economic
obtisignificance) [същото като сътворителен уницентитален икономически
обтисустатант* (performing unicentital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната уницентитална икономическа обтизначимост и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИОЗ – уницентитална икономическа обтизначимост)

Уницентитална икономическа
обтизначимост
(УЦИОЗ)
(уницентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
УЦИОЗ

Субстатна
УЦИОЗ

Запасова
УЦИОЗ

Сустатантна
УЦИОЗ

(уницентитален икономически обтисустатит;

(уницентитален икономически обтисубстат;

(уницентитален икономически обтизапас;

(уницентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

субстатен икономически обтиуницентит)

запасов икономически обтиуницентит)

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИОЗ]

[вътрешно същество на
УЦИОЗ]

[външно същество на
УЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
УЦИОЗ
(сътворителен
уницентит-ален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИОЗ

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтизапас;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икономически обтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{запасова униценти-тална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) УЦИОЗ
(работен уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
УЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
УЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
УЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИОЗ

(работен уницентитален
икономически
обтисустатит;

(работен уницентитален
икономически
обтисубстат;

(работен уницентитален
икономически
обтизапас;

(работен уницентитален
икономически
обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтиуницентит)

работен субстатен икономически обтиуницентит)

работен запасов
икономически
обтиуницентит)

работен сустатантен икономически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

на форма на
икономическа
субстанция)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
УЦИОЗ
(творчески
уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИОЗ

(творчески уницентитален
икономически
обтисустатит;

(творчески уницентитален
икономически
обтисубстат;

(творчески
уницентитален
икономически
обтизапас;

(творчески уницентитален икономически
обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтиуницентит)

творчески субстатен икономически обтиуницентит)

творчески запасов икономически обтиуницентит)

творчески сустатантен икономически обтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова униценти-тална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИОЗ
(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИОЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икономически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
УЦИОЗ
(съзидателен
уницентит-ален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна УЦИОЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически обтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова униценти-тална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
УЦИОЗ
УЦИОЗ
УЦИОЗ
УЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИОЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на УЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТАНТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatantal unicentital economic subtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатантен икономически субтиуницентит, сустатантна икономическа феност, (*) – сустатантен уницентитален
икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икономически субект [на субективностен сустатантен икономически субект*
(subjectivitical sustatantal economic subject)] за нейния сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост и сустатантна инцентитална
икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство;
една от разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост
(вж.) и един от конкретните изрази на икономическата субтисустатантност* (economic subtisustatantness), последната като общо понятие за икономическа субтисубстатност* (economic subtisubstatness) и икономическа
субтизапасност* (economic subtistockness); общо понятие за субстатна уницентитална икономическа субтизначимост и запасова уницентитална икономическа субтизначимост, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно
единство (икономическият сустатант е типична реализация на икономическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната уницентитална икономическа субтизначимост е сустатантен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна сустатантна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субективностна сустатантна оценка, т.е. е субективносубективностна сустатантна икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical sustatantal economic appraisement), което е същото като субективистична сустатантна икономическа оценка* (subjectivistical sustatantal
economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното уницентиталното
икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантната икономическата субтизначимост (вж. фиг. 1). Сустатантната
уницентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на
сустатантната уницентитална икономическа субтиенергия (sustatantal
unicentital economic subtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатантна уницентитална икономическа субтиактивност (вж. сустатантна уницентитална икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна уницентитална икономическа субтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатантна уницентитална икономическа субтипотенциалност (също).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на сустатантното уницентитално икореномическо
участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната уницентитална икономическа субтизначимост са:
сустатантна възпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal reproductional unicentital economic subtisignificance), сустатантна производствена уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal production unicentital economic subtisignificance), сустатантна разменна уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal
exchange unicentital economic subtisignificance), сустатантна разпределителна уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal distributional
unicentital economic subtisignificance), сустатантна потребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal consumption unicentital
economic subtisignificance), сустатантна стопанствена уницентитална
икономическа субтизначимост* (sustatantal protoeconomizing unicentital
economic subtisignificance), сустатантна следпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal post-production unicentital
economic subtisignificance), сустатантна предипотребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal before-consumption
unicentital economic subtisignificance), сустатантна посредническа уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal intermediationary
unicentital economic subtisignificance), сустатантна бизнес икономическа
субтизначимост* (sustatantal business unicentital economic subtisignificance),
сустатантна алокативна уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatantal allocative unicentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуална сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост* (individual sustatantal unicentital economic subtisignificance), фирмена
сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост* (firm
sustatantal unicentital economic subtisignificance), обществена сустатантна
уницентитална икономическа субтизначимост* (social sustatantal
unicentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна уницентитална усвоявана икономическа
субтизначимост* (sustatantal unicentital assimilated economic subtisignificance)
и сустатантна уницентитална създавана икономическа субтизначимост* (sustatantal unicentital gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната уницентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъ261

477

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателна сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост*
(unimaking sustatantal unicentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатант* (unimaking
unicentital economic subtisustatant)], (2) съзидателна сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост* (making sustatantal unicentital
economic subtisignificance) [същото като съзидателен уницентитален икономически субтисустатант* (making unicentital economic subtisustatant)], (3)
изпълнителна сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост* (implementationary sustatantal unicentital economic subtisignificance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически субтисустатант*
(implementationary unicentital economic subtisustatant)], (4) творческа сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост* (creative
sustatantal unicentital economic subtisignificance) [същото като творчески уницентитален икономически субтисустатант* (creative unicentital economic
subtisustatant)], (5) работна сустатантна уницентитална икономическа
субтизначимост* (working sustatantal unicentital economic subtisignificance)
[същото като работен уницентитален икономически субтисустатант*
(working unicentital economic subtisustatant)], (6) сътворителна сустатантна
уницентитална икономическа субтизначимост* (performing sustatantal
unicentital economic subtisignificance) [същото като сътворителен уницентитален икономически субтисустатант* (performing unicentital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната уницентитална икономическа субтизначимост и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – уницентитална икономическа субтизначимост)

Уницентитална икономическа субтизначимост
(УЦИСЗ)
(уницентитален икономически субтисубстантит)

Сустатитна
УЦИСЗ

Субстатна
УЦИСЗ

Запасова
УЦИСЗ

Сустатантна
УЦИСЗ

(уницентитален икономически субтисустатит;

(уницентитален икономически субтисубстат;

(уницентитален икономически субтизапас;

(уницентитален икономически субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

субстатен икономически
субтиуницентит)

запасов икономически
субтиуницентит)

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно същество на
УЦИСЗ]

[външно същество на
УЦИСЗ]

[общо понятие
за същество
на УЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
УЦИСЗ
(сътворителен
уницентитален икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна)
сустатитна
УЦИСЗ
(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИСЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икономически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтипригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономина икономина икономическа суперсчески сустит)
ческа субстантанта)
ция)
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(вид специфант на икономически
сустант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) УЦИСЗ
(работен уницентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
УЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
УЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
УЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИСЗ

(работен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(работен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(работен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(работен уницентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтиуницентит)

работен субстатен икономически субтиуницентит)

работен запасов
икономически
субтиуницентит)

работен сустатантен икономически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческа (ползваема) сустатитна УЦИСЗ
Творческа
(ползваема)
УЦИСЗ
(творчески
уницентитален икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) субстатна УЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИСЗ

Творческа
(ползваема)
сустатантна
УЦИСЗ

(творчески уни- (творчески уни- (творчески уницентитален ико- центитален ико- центитален икономически
номически
номически субсубтисустатит;
субтисубстат;
тизапас;

(творчески
уницентитален
икономически
субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтиуницентит)

творчески субстатен икономически субтиуницентит)

творчески запасов икономически субтиуницентит)

творчески сустатантен икономически субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИСЗ
(изпълнителен
уницентитален икономически субти-субстантит)
[външно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИСЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икономически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
УЦИСЗ
(съзидателен
уницентитален икономически субтисуб-стантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна
УЦИСЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
уницентиуницентитална иконотална икономическа субти- мическа субтиизгодност}
изгодноност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитал-на икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)
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Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- на (удовлетвоща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
рява-ща) сустаУЦИСЗ
УЦИСЗ
УЦИСЗ
тантна УЦИСЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИСЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

унисъзидателен сустатантен икономически субтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТАНТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal unicentital ecorenomic allotment) – същото като сустатантен икореномически обтиуницентит и като сустатантно уницентитално
икореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (sustatantal unicentital ecotechnomic assignment) – същото като сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатантен иконотехмически обтиуницентит.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal unicentital ecotechnomic allotment) – същото като сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатантен иконотехмически обтиуницентит.
СУСТАТАНТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal unicentital ecounirenomic allotment) – същото като
сустатантен икоуниреномически обтиуницентит и като сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal centital ecocorenomic allotment) – същото като сустатантна икокореномически обтицентит и като сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(sustatantal centital economic allotment) – същото като сустатантна центитална икономическа обтизначимост и сустатантен икономически обтицентит.
СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(sustatantal centital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икономически центит, (*) – сустатантен центитален икономически ингредиент, който количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатантен икономически субект
[на субективностен сустатантен икономически субект* (subjectivitical
sustatantal economic subject)] за нейния сустатантен центитален икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически центит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за сустатантна трансцентитална икономическа
значимост и сустатантна инцентитална икономическа значимост (то е или
сустатантна трансцентитална икономическа значимост, или сустатантна инцентитална икономическа значимост, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за сустатантна центитална икономическа
субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтицентит и
като сустатантена икономическа феност) и сустатантна центитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтицентит и като сустатантен центитален икономически интерес) (вж. иконо270
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мика); една от разновидностите на центиталната икономическа значимост
(вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сустатантност*
(economic sustatantness), последната като общо понятие за икономическа субстатност* (economic substatness) и икономическа запасност* (economic
stockness); общо понятие за субстатна центитална икономическа значимост
и запасова центитална икономическа значимост, но не и двете взети заедно в
тяхното цялостно единство (икономическият сустатант е типична реализация на икономическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната центитална икономическа значимост е форма
на съществуване на сустатантната центитална икономическа енергия
(sustatantal centital economic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна центитална икономическа активност (вж. сустатантна
центитална икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна центитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна центитална икономическа потенциалност (също). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното центитално икореномическо участие. Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантната икономическа значимост (вж.
фиг. 1).
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до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантна центитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатантното центитално икореномическо участие
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатантната центитална икономическа значимост са (1) сустатантна центитална
икономическа субтиначимост (сустатантен икономически субтицентит) и
(2) сустатантна центитална икономическа обтизначимост (сустатантен
икономически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната центитална икономическа значимост са: сустатантна възпроизводствена центитална икономическа значимост*
(reproductional centital economic significance), сустатантна производствена
центитална икономическа значимост* (sustatantal production centital economic significance), сустатантна разменна центитална икономическа
значимост* (sustatantal exchange centital economic significance), сустатантна
разпределителна центитална икономическа значимост* (sustatantal distributional centital economic significance), сустатантна потребителна
центитална икономическа значимост* (sustatantal consumption centital
economic significance), сустатантна стопанствена центитална икономическа значимост* (sustatantal protoeconomizing centital economic significance),
сустатантна следпроизводствена центитална икономическа значимост*
(sustatantal post-production centital economic significance), сустатантна предипотребителна центитална икономическа значимост* (sustatantal beforeconsumption centital economic significance), сустатантна посредническа центитална икономическа значимост* (sustatantal intermediationary centital
economic significance), сустатантна бизнес икономическа значимост*
(sustatantal business centital economic significance), сустатантна алокативна
центитална икономическа значимост* (sustatantal allocative centital
economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатантна центитална икономическа значимост* (individual sustatantal centital economic
significance), фирмена сустатантна центитална икономическа значимост* (firm sustatantal centital economic significance), обществена сустатантна центитална икономическа значимост* (social sustatantal centital
economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна центитална усвоявана икономическа значимост* (sustatantal centital assimilated economic significance) и сустатантна
центитална създавана икономическа значимост* (sustatantal centital gived
economic significance).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната центитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна
сустатантна центитална икономическа значимост* (unimaking sustatantal
centital economic significance) [същото като унисъзидателен центитален
икономически сустатант* (unimaking centital economic sustatant)], (2) съзидателна сустатантна центитална икономическа значимост* (making
sustatantal centital economic significance) [същото като съзидателен центитален икономически сустатант* (making centital economic sustatant)], (3) изпълнителна сустатантна центитална икономическа значимост*
(implementationary sustatantal centital economic significance) [същото като изпълнителен центитален икономически сустатант* (implementationary
centital economic sustatant)], (4) творческа сустатантна центитална икономическа значимост* (creative sustatantal centital economic significance)
[същото като творчески центитален икономически сустатант* (creative
centital economic sustatant)], (5) работна сустатантна центитална икономическа значимост* (working sustatantal centital economic significance) [същото като работен центитален икономически сустатант* (working centital
economic sustatant)], (6) сътворителна сустатантна центитална икономическа значимост* (performing sustatantal centital economic significance) [същото като сътворителен центитален икономически сустатант* (performing
centital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната центитална икономическа значимост и тяхното място
сред разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИЗ – центитална икономическа значимост)

Центитална
икономическа
значимост
(ЦТИЗ)
(центитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ЦТИЗ

Субстатна
ЦТИЗ

Запасова
ЦТИЗ

Сустатантна
ЦТИЗ

(центитален
икономически
сустатит;

(центитален
икономически
субстат;

(центитален
икономически
запас;

(центитален
икономически
сустатант;

сустатитен
икономически
центит)

субстатен икономически
центит)

запасов икономически
центит)

сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИЗ]

[външно същество на
ЦТИЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИЗ
(сътворителен
центитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ЦТИЗ

(сътворителен
центитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
центитален
икономически
субстат;

(сътворителен
центитален
икономически
запас;

(сътворителен
центитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически центит)

сътворителен
субстатен икономически центит)

сътворителен
запасов икономически центит)

сътворителен
сустатантен
икономически
центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
пригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
пригодност}

{запасова центитална икономическа пригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
ЦТИЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ЦТИЗ

Работна (сметна) ЦТИЗ

(работен центитален икономически сустатит;

(работен центитален икономически субстат;

(работен центитален икономически запас;

(работен центитален икономически субстантит)

(работен центитален икономически сустатант;

работен сустатитен икономически центит)

работен субстатен икономически центит)

работен запасов
икономически
центит)

работен сустатантен икономически центит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{запасова центитална икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

[работно външно състояние
на ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИЗ

(творчески центитален икономически сустатит;

(творчески центитален икономически субстат;

(творчески центитален икономически запас;

(творчески центитален икономически сустатант;

творчески сустатитен икономически центит)

творчески субстатен икономически центит)

творчески запасов икономически центит)

творчески сустатантен икономически центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
центитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
запас;

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически центит)

изпълнителен
субстатен икономически центит)

изпълнителен
запасов икономически центит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
задоволеност}

{запасова центитална икономическа задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИЗ
(съзидателен
центитален
икономически
субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИЗ

(съзидателен
центитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
субстат;

(съзидателен
центитален
икономически
запас;

(съзидателен
центитален
икономически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икономически центит)

съзидателен
субстатен икономически центит)

съзидателен
запасов икономически центит)

съзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
изгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
игодноност}

{запасова центитална икономическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ЦТИЗ
ЦТИЗ
ЦТИЗ
ЦТИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ЦТИЗ
(унисъзидателен центитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатит;

(унисъзидателен центитален
икономически
субстат;

(унисъзидателен центитален
икономически
запас;

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически центит)

унисъзидателен
субстатен икономически центит)

унисъзидателен
запасов икономически центит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{запасова центитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatantal centital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икономически обтицентит, сустатантна центитална икономическа заделеност, сустатантен центитален
икономически интерес, (*) – сустатантен центитален икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатантен икономически субект [на
субективностен сустатантен икономически субект* (subjectivitical
sustatantal economic subject)] за нейния сустатантен центитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за сустатантна трансцен281
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титална икономическа обтизначимост и сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост (то е или сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост, или сустатантна инцентитална икореномическа обтизначимост, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от
конкретните изрази на икономическата обтисустатантност* (economic
obtisustatantness), последната като общо понятие за икономическа обтисубстатност* (economic obtisubstatness) и икономическа обтизапасност*
(economic obtistockness); общо понятие за субстатна центитална икономическа обтизначимост и запасова центитална икономическа обтизначимост,
но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икономическият
сустатант е типична реализация на икономическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната центитална икономическа обтизначимост е сустатантен икономически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана субективностна сустатантна оценка или още
е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна сустатантна оценка, т.е. е обективно-субективностна сустатантна икономическа
оценка* (objectively-subjectivitical sustatantal economic appraisement), което е
същото като субектностна сустатантна икономическа оценка*
(subjectiveneous sustatantal economic appraisement). Сустатантната центитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на сустатантната центитална икономическа обтиенергия (sustatantal centital economic
obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна центитална икономическа обтиактивност (вж. сустатантна центитална икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна центитална
икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна центитална икономическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното центитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на сустатантната икономическа обтизначимост
(вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантна центитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на сустатантното центитално икореномическо
участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната центитална икономическа обтизначимост са: сустатантна възпроизводствена центитална икономическа обтизначимост* (sustatantal reproductional centital economic obtisignificance), сустатантна производствена центитална икономическа обтизначимост*
(sustatantal production centital economic obtisignificance), сустатантна разменна центитална икономическа обтизначимост* (sustatantal exchange
centital economic obtisignificance), сустатантна разпределителна центитална икономическа обтизначимост* (sustatantal distributional centital
economic obtisignificance), сустатантна потребителна центитална икономическа обтизначимост* (sustatantal consumption centital economic
obtisignificance), сустатантна стопанствена центитална икономическа
обтизначимост*
(sustatantal
protoeconomizing
centital
economic
obtisignificance), сустатантна следпроизводствена центитална икономическа обтизначимост* (sustatantal post-production centital economic
obtisignificance), сустатантна предипотребителна центитална икономическа обтизначимост* (sustatantal before-consumption centital economic
obtisignificance), сустатантна посредническа центитална икономическа
обтизначимост*
(sustatantal
intermediationary
centital
economic
obtisignificance), сустатантна бизнес икономическа обтизначимост*
(sustatantal business centital economic obtisignificance), сустатантна алокативна центитална икономическа обтизначимост* (sustatantal allocative
centital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатантна
центитална икономическа обтизначимост* (individual sustatantal centital
economic obtisignificance), фирмена сустатантна центитална икономическа обтизначимост* (firm sustatantal centital economic obtisignificance), обществена сустатантна центитална икономическа обтизначимост*
(social sustatantal centital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна центитална усвоявана икономическа обтизначимост* (sustatantal centital assimilated economic obtisignificance) и сустатантна центитална създавана икономическа обтизначимост* (sustatantal centital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната центитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна сустатантна центитална икономическа обтизначимост*
284

500

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking sustatantal centital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен центитален икономически обтисустатант* (unimaking centital
economic obtisustatant)], (2) съзидателна сустатантна центитална икономическа
обтизначимост*
(making
sustatantal
centital
economic
obtisignificance) [същото като съзидателен центитален икономически обтисустатант* (making centital economic obtisustatant)], (3) изпълнителна
сустатантна
центитална
икономическа
обтизначимост*
(implementationary sustatantal centital economic obtisignificance) [същото като
изпълнителен
центитален
икономически
обтисустатант*
(implementationary centital economic obtisustatant)], (4) творческа сустатантна центитална икономическа обтизначимост* (creative sustatantal centital
economic obtisignificance) [същото като творчески центитален икономически обтисустатант* (creative centital economic obtisustatant)], (5) работна
сустатантна центитална икономическа обтизначимост* (working
sustatantal centital economic obtisignificance) [същото като работен центитален икономически обтисустатант* (working centital economic obtisustatant)],
(6) сътворителна сустатантна центитална икономическа обтизначимост* (performing sustatantal centital economic obtisignificance) [същото като
сътворителен центитален икономически обтисустатант* (performing
centital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

285

501

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната центитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – центитална икономическа обтизначимост)

Центитална
икономическа
обтизначимост
(ЦТИОЗ)
(центитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИОЗ

Субстатна
ЦТИОЗ

Запасова
ЦТИОЗ

Сустатантна
ЦТИОЗ

(центитален
икономически
обтисустатит;

(центитален
икономически
обтисубстат;

(центитален
икономически
обтизапас;

(центитален
икономически
обтисус-татант;

сустатитен
икономически
обтицентит)

субстатен икономически обтицентит)

запасов икономически обтицентит)

сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИОЗ]

[външно същество на
ЦТИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИОЗ
(сътворителен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИОЗ

(сътворителен
центитален
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икономически
обтизапас;

(сътворителен
центитален икономически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтицентит)

сътворителен
субстатен икономически обтицентит)

сътворителен
запасов икономически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтипригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтипригодност}

{запасова центитална икономическа обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ЦТИОЗ
(работен центитален икономически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ЦТИОЗ

(работен центитален икономически обтисустатит;

(работен центитален икономически обтисубстат;

(работен центитален икономически обтизапас;

(работен центитален икономически обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтицентит)

работен субстатен икономически обтицентит)

работен запасов
икономически
обтицентит)

работен сустатантен икономически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ЦТИОЗ
(творчески
центитален
икономически
обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИОЗ

(творчески центитален икономически обтисустатит;

(творчески центитален икономически обтисубстат;

(творчески центитален икономически обтизапас;

(творчески центитален икономически обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтицентит)

творчески субстатен икономически обтицентит)

творчески запасов икономически обтицентит)

творчески сустатантен икономически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИОЗ]

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

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИОЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИОЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтицентит)

изпълнителен
запасов икономически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИОЗ
(съзидателен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИОЗ

(съзидателен
центитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
центитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтицентит)

съзидателен
субстатен икономически обтицентит)

съзидателен
запасов икономически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтиизгодноност}

{запасова центитална икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ЦТИОЗ
(унисъзидателен центитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИОЗ]
{центи-тална
икономическа
обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ЦТИОЗ
ЦТИОЗ
ЦТИОЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ЦТИОЗ

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисус-татит;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисубстат;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтицентит)

унисъзидателен
запасов икономически
обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен икономически
обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икономическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatantal centital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икономически субтицентит, сустатантна икономическа феност, (*) – сустатантен центитален икономически
ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икономически субект [на субективностен сустатантен икономически субект*
(subjectivitical sustatantal economic subject)] за нейния сустатантен центитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост и сустатантна ин292
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитална икономическа субтизначимост (то е или сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост, или сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата субтисустатантност* (economic subtisustatantness), последната като общо понятие за
икономическа субтисубстатност* (economic subtisubstatness) и икономическа субтизапасност* (economic subtistockness); общо понятие за субстатна
центитална икономическа субтизначимост и запасова центитална икономическа субтизначимост, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икономическият сустатант е типична реализация на икономическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантната
центитална икономическа субтизначимост е сустатантен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна сустатантна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субективностна сустатантна оценка, т.е. е субективно-субективностна сустатантна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical sustatantal
economic appraisement), което е същото като субективистична сустатантна
икономическа оценка* (subjectivistical sustatantal economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатантното центиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантната икономическата субтизначимост (вж. фиг. 1). Сустатантната центитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на сустатантната центитална икономическа субтиенергия (sustatantal centital economic subtienergy) и
отношение на признаване на приложената сустатантна центитална икономическа субтиактивност (вж. сустатантна центитална икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна центитална икономическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна
центитална икономическа субтипотенциалност (също).
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантна центитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на сустатантното центитално икореномическо
участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантната центитална икономическа субтизначимост са: сустатантна възпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (sustatantal reproductional centital economic subtisignificance), сустатантна производствена центитална икономическа субтизначимост*
(sustatantal production centital economic subtisignificance), сустатантна разменна центитална икономическа субтизначимост* (sustatantal exchange
centital economic subtisignificance), сустатантна разпределителна центитална икономическа субтизначимост* (sustatantal distributional centital
economic subtisignificance), сустатантна потребителна центитална икономическа субтизначимост* (sustatantal consumption centital economic
subtisignificance), сустатантна стопанствена центитална икономическа
субтизначимост*
(sustatantal
protoeconomizing
centital
economic
subtisignificance), сустатантна следпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (sustatantal post-production centital economic
subtisignificance), сустатантна предипотребителна центитална икономическа субтизначимост* (sustatantal before-consumption centital economic
subtisignificance), сустатантна посредническа центитална икономическа
субтизначимост*
(sustatantal
intermediationary
centital
economic
subtisignificance), сустатантна бизнес икономическа субтизначимост*
(sustatantal business centital economic subtisignificance), сустатантна алокативна центитална икономическа субтизначимост* (sustatantal allocative
centital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатантна
центитална икономическа субтизначимост* (individual sustatantal centital
economic subtisignificance), фирмена сустатантна центитална икономическа субтизначимост* (firm sustatantal centital economic subtisignificance),
обществена сустатантна центитална икономическа субтизначимост*
(social sustatantal centital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантна центитална усвоявана икономическа субтизначимост* (sustatantal centital assimilated economic subtisignificance) и
сустатантна центитална създавана икономическа субтизначимост*
(sustatantal centital gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантната центитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна сустатантна центитална икономическа субтизначимост*
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking sustatantal centital economic subtisignificance) [същото като
унисъзидателен центитален икономически субтисустатант* (unimaking
centital economic subtisustatant)], (2) съзидателна сустатантна центитална
икономическа субтизначимост* (making sustatantal centital economic
subtisignificance) [същото като съзидателен центитален икономически субтисустатант* (making centital economic subtisustatant)], (3) изпълнителна
сустатантна
центитална
икономическа
субтизначимост*
(implementationary sustatantal centital economic subtisignificance) [същото като
изпълнителен
центитален
икономически
субтисустатант*
(implementationary centital economic subtisustatant)], (4) творческа сустатантна центитална икономическа субтизначимост* (creative sustatantal
centital economic subtisignificance) [същото като творчески центитален икономически субтисустатант* (creative centital economic subtisustatant)], (5)
работна сустатантна центитална икономическа субтизначимост*
(working sustatantal centital economic subtisignificance) [същото като работен
центитален икономически субтисустатант* (working centital economic
subtisustatant)], (6) сътворителна сустатантна центитална икономическа
субтизначимост* (performing sustatantal centital economic subtisignificance)
[същото като сътворителен центитален икономически субтисустатант*
(performing centital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантната центитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – центитална икономическа субтизначимост)

Центитална
икономическа
субтизначимост (ЦТИСЗ)
(центитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИСЗ

Субстатна
ЦТИСЗ

Запасова
ЦТИСЗ

Сустатантна
ЦТИСЗ

(центитален
икономически
субтисустатит;

(центитален
икономически
субтисубстат;

(центитален
икономически
субтизапас;

(центитален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтицентит)

субстатен икономически
субтицентит)

запасов икономически
субтицентит)

сустатитен икономически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИСЗ]

[външно същество на
ЦТИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИСЗ
(сътворителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИСЗ

(сътворителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
центитален икономически
субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
центитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтицентит)

сътворителен
субстатен икономически субтицентит)

сътворителен
запасов икономически субтицентит)

сътворителен
сустатантен икономически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

[общо състоя-ние
на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{запасова центитална икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтипригодност}

(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономина икономичесна икономически сустит)
ка субстанция)
ческа суперстанта)

(вид специфант
на икономически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Работна (сметна) ЦТИСЗ
(работен центитален икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИСЗ

Работна (смет-на)
сустатантна
ЦТИСЗ

(работен центитален икономически субтисустатит;

(работен центитален икономически субтисубстат;

(работен центитален икономически субтизапас;

(работен центитален икономически субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтицентит)

работен субстатен икономически субтицентит)

работен запасов
икономически
субтицентит)

работен сустатантен икономически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество
на ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност на
форма на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
ЦТИСЗ
(творчески
центитален
икономически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИСЗ

(творчески центитален икономически субтисустатит;

(творчески центитален икономически субтисубстат;

(творчески центитален икономически субтизапас;

(творчески центитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтицентит)

творчески субстатен икономически субтицентит)

творчески запасов икономически субтицентит)

творчески сустатантен икономически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

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

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност на
форма на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИСЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИСЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
центитален икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтицентит)

изпълнителен
запасов икономически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен икономически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИСЗ
(съзидателен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИСЗ

Съзидателна (изгодна) сустатантна ЦТИСЗ

(съзидателен
центитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
(съзидателен
центитален ико- центитален икономически
номически
субтисубстат;
субтизапас;

(съзидателен
центитален икономически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтицентит)

съзидателен
субстатен икономически субтицентит)

съзидателен
запасов икономически субтицентит)

съзидателен сустатантен икономически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтиизгодноност}

{запасова центитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа
субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
Унисъзидателна (удовлетво- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател-ен
ряваща)
ен центитален
ен центитален
ен центитален
центитален икоЦТИСЗ
икономически
икономически
икономически
номически субсубтисустатит;
субтисубстат;
субтизапас;
тисустатант;
(унисъзидателен центитален икономически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтиудовлетворе-ност}
(вид икономически специфит)

унисъзидателен
сустатитен икономически субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтицентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен икономически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономи-чески
сустант)

СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(sustatantal centital ecorenomic allotment) – същото като сустатантен икореномически обтицентит и като сустатантно центитално икореномическо
обтиучастие.
СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (sustatantal centital ecotechnomic assignment) – същото като сустатантен центитален икотехномически обтипринос и сустатантен иконотехмически обтицентит.
СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal centital ecotechnomic allotment) – същото като сустатан-
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File: от СУСТАТАНТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС
до СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен центитален икотехномически обтипринос и сустатантен иконотехмически обтицентит.
СУСТАТАНТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatantal centital ecounirenomic allotment) – същото като сустатантен икоуниреномически обтицентит и като сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икокореномически обтисубстантит, сустатантна икокореномическа заделеност (*) – икокореномически ингредиент, който
като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икокореномически субект [на субстантивностен сустатантен икокореномически субект* (substantivitical sustatantal ecocorenomic subject)] във
икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от сустатантна икономическа обтизначимост
(същото като сустатантен икономически обтисубективит и сустатантен
икономически интерес) и сустатантен икотехномически обтипринос (същото
като сустатантен икотехномически обтиобективит и като сустатантна
икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за сустатантна икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за сустатантно икономическа обтизначимост и сустатантен икотехномически обтипринос) и сустатантно икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са
негови разновидности), където сустатантната икономическа обтизначимост е
сустатантна икономическа оценка на сустатантния икотехномически обтипринос; една от разновидностите на икокореномическото обтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икокореномическата обтисустатантност*
(ecocorenomic obtisustatantness), последната като общо понятие за икокореномическа обтисубстатност* (ecocorenomic obtisubstatness) и икокореномическо обтизапасност* (ecocorenomic obtistockness); общо понятие за субстатно икокореномическо обтиучастие и запасово икокореномическо обтиучастие (икокореномическият сустатант е типична реализация на икокореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Сустатантното икокореномическо обтиучастие е сустатантен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна
сустатантна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сустатантна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical sustatantal ecocorenomic appraisement). Сустатантното икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатантната икокореномическа обтиенергия (sustatantal ecocorenomic obtienergy) и отношение
на признаване на приложената сустатантна икокореномическа обтиактив1
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност (вж. икокореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна икокореномическа обтипотенциалност (също).
Сустатантното икокореномическо обтиучастие е обективен сустатантен
икокореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сустатантен икокореномически ингредиент* (objectively-indispensable sustatantal
ecocorenomic ingredient) [на обективно-изискван сустатантен икокореномически ингредиент* (objectively-required sustatantal ecocorenomic ingredient)]
и в частност – на обективно-необходимо сустатантно икокореномическо
участие* (objectively-indispensable sustatantal ecocorenomic participation (share))
[на обективно-изисквано сустатантен икокореномическо участие* (objectively-required sustatantal ecocorenomic participation (share)]. По-своята природа
той е оптимален сустатантен икокореномически ингредиент* (optimal
sustatantal ecocorenomic ingredient) [в частност оптимално сустатантно
икокореномическо участие* (optimal sustatantal ecocorenomic participation
(share))] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта на
методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде
построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж.
целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икокореномическите ресурси (вж. моделиране на
икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в
икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо сустатантно
икокореномическо участие* (individual objectively-indispensable sustatantal
ecocorenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо сустатантно икокореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо
сустатантно икокореномическо участие* (firm objectively-indispensable
sustatantal ecocorenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо
сустатантно икокореномическо участие), обществено обективнонеобходимо сустатантно икокореномическо участие* (social objectivelyindispensable sustatantal ecocorenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо сустатантно икокореномическо участие и т.н.
Икокореномическото обтиучастие акцентира върху дейността на сустатантния икокореномически субект, който формира структурата на сустатантния икокореномически обтиингредиент, последният в качеството му на икоко2
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатантното
икокореномическо обтиучастие са: (1) сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икокореномически
обтитрансцентит, същото като сустатантна икокореномическа зададеност
и като сустатантна икокореномическа заделеност), (2) сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икокореномически обтиинцентит и като сустатантна инцентитална икокореномическа заделеност), (3) сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икокореномически обтицентит и като
сустатантен центитална икокореномическа заделеност), (4) сустатантно
уницентитално икокореномическо обтиучастие (същото като сустатантен
икокореномически обтиуницентит и като сустатантна уницентитална икокореномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго,
под сустатантно икокореномическо обтиучастие обикновено се подразбира
сустатантното трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН трансцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномически трансцентит
(СН трансцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномическо участие)

СН центитално
икокореномическо участие;
СН икокореномически центит
(СН центитално
икокореномическо участие)

СН инцентитално
икокореномическо участие;
СН икокореномически инцентит
(СН инцентитално
икокореномическо
участие)

СН трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтитрансцентит
(СН икокореномическа ценностност;
СН икокореномическа отдаденост)

СН инцентитално

СН трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтитрансцентит
(СН трансцентитална икокореномическа
заделеност;
СН икокореномическа заделеност)

СН инцентитално

СН центитално
икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтицентит
(СН икокореномически диспотант)

икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтиинцентит
(СН икокореномическа феност)

СН центитално
икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтицентит
(СН центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтиинцентит
(СН инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатантното икокореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СН – сустатантен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като
съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН икореномическо участие;
СН икореномически субстантит

СН икореномическо
субтиучастие;
СН икореномически
субтисубстантит;
СН икореномическа
реализираност

СН икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтисубстантит;
СН икореномическа
заделеност

СН икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически субстантит

СН икокореномическо участие;
СН икокореномически субстантит

СН икоуниреномическо субтиучастие;

СН икокореномическо субтиучастие;

СН икоуниреномически субтисубстантит;

СН икокореномически субтисубстантит;

СН икоуниреномическа реализираност

СН икокореномическа реализираност

СН икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтисубстантит;
СН икоуниреномическа заделеност

СН икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтисубстантит;
СН икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Сустатантно икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СН –
сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното икокореномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРОУ
но ИКРОУ
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна
определеност
на ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие за определност на
ИКРОУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатитно инцентитално
ИКРОУ

Сустатитно
центитално
ИКРОУ

(сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Субстатно
ИКРОУ
(икокореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРОУ
(икокореномически обтизапас)
[външно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРОУ

Субстатно трансцентитално
ИКРОУ

Субстатно инцентитално
ИКРОУ

Субстатно
центитално
ИКРОУ

(субстатен
икокореномически обтиуницентит)

(субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически обтиинцентит)

(субстатен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРОУ

Запасово трансцентитално
ИКРОУ

Запасово инцентитално
ИКРОУ

Запасово центитално
ИКРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРОУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сустатантно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРОУ

Сустатантно
центитално
ИКРОУ

(сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРОУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното икокореномическо обтиучастие са: сустатантно
възпроизводствено
икокореномическо
обтиучастие*
(sustatantal
reproductional ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно производствено икокореномическо обтиучастие* (sustatantal production
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разменно икокореномическо обтиучастие* (sustatantal exchange ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно разпределително икокореномическо обтиучастие* (sustatantal distributional ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно потребително икокореномическо обтиучастие* (sustatantal
consumption ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно стопанствено икокореномическо обтиучастие* (sustatantal protoeconomizing
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно следпроизводствено
икокореномическо обтиучастие* (sustatantal post-production ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно предипотребително икокореномическо обтиучастие* (sustatantal before-consumption ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно посредническо икокореномическо обтиучастие* (sustatantal intermediationary ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатантно бизнес икокореномическо обтиучастие* (sustatantal business
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно алокативно икокореномическо
обтиучастие*
(sustatantal
allocative
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна ико8
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно икокореномическо
обтиучастие*
(individual
sustatantal
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатантно икокореномическо обтиучастие* (firm sustatantal ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатантно икокореномическо обтиучастие* (social sustatantal
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно усвоявано икокореномическо обтиучастие*
(sustatantal assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и сустатантно създавано икокореномическо обтиучастие* (sustatantal gived
ecocorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически обтисустатант), (2) съзидателно сустатантно икокореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икокореномически обтисустатант), (3) изпълнително сустатантно икокореномическо обтиучастие
(същото като изпълнителен икокореномически обтисустатант), (4) творческо сустатантно икокореномическо обтиучастие (същото като творчески
икокореномически обтисустатант), (5) работно сустатантно икокореномическо обтиучастие (същото като работен икокореномически обтисустатант), (6) сътворително сустатантно икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икокореномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантното икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРОУ

Субстатно
ИКРОУ

Запасово
ИКРОУ

Сустатантно
ИКРОУ

(икокореномически обтисустатит)

(икокореномически обтисубстат)

(икокореномически обтизапас)

(икокореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИКРОУ]

[външно същество на
ИКРОУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРОУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИКРОУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтисустатит)

(сътворителен
икокореномически обтисубстат)

(сътворителен
икокореномически обтизапас)

(сътворителен
икокореномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРОУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтипригодност}

{субстатна
икокореномическа обтипригодност}

{запасова икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРОУ

(работен икокореномически обтисустатит)

(работен икокореномически
обтисубстат)

(работен икокореномически
обтизапас)

(работен икокореномически обтисустатант)

[работно вън[работно вън- шно състояние
шно състояние на цялостното
на
същество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{икокореноми- {сустатитна
ческа сметна икокореномиобтизадоволе- ческа сметна
ност}
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокорено- (разновидност
мическа форна форма на
ма)
икокореномически сустит)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРОУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна обти- мическа сметзадоволеност}
на обтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)

{субстатна
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРОУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРОУ

(творчески
икокореномически обтисустатит)

(творчески икокореномически
обтисубстат)

(творчески икокореномически
обтизапас)

(творчески икокореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)
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{сустатантна икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИКРОУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически обтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически обтизапас)

(изпълнителен
икокореномически обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтисустатит)

(съзидателен
икокореномически обтисубстат)

(съзидателен
икокореномически обтизапас)

(съзидателен
икокореномически обтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа обтиизгодност}

{запасова икокореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРОУ
татно ИКРОУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРОУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидате- мически обтимически
лен икокоресустатит)
обтисубстат)
номически
[цялостно съсобтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на
тояние на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{сустатитна
{субстатна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа обтиуческа обтиуческаобти
довлетворедовлетвореудовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически
на икокорено- на икокореномиспецифит)
мически сусческа субстантит)
ция)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРОУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРОУ

(унисъзидателен икокореномически обтизапас)

(унисъзидателен икокореномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{запасова икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (sustatantal
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
сустатантно икокореномическо обтиучастие;
сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие;
СУСТАТАНТНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(sustatantal ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икокореномически субтисубстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатантен икокореномически
субект [на субстантивностен сустатантен икокореномически субект*
(substantivitical sustatantal ecocorenomic subject)] във икокореномическото въз14
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сустатантна икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтисубективит) и сустатантен икотехномически
субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтиобективит)
(както и общо понятие за сустатантно икореномическо субтиучастие (в т.ч.
и за сустатантна икономическа субтизначимост и сустатантен икотехномически субтипринос) и сустатантно икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатантната икономическа субтизначимост е икономическа оценка на сустатантния икотехномически субтипринос; една от разновидностите на икокореномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтисустатантност* (ecocorenomic subtisustatantness), последната като общо понятие за икокореномическа субтисубстатност* (ecocorenomic
subtisubstatness)
и
икокореномическо
субтизапасност*
(ecocorenomic subtistockness); общо понятие за субстатно икокореномическо
субтиучастие и запасово икокореномическо субтиучастие (икокореномическият сустатант е типична реализация на икокореномическия сустант) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното икокореномическо субтиучастие е сустатантен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатантна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical sustatantal
ecocorenomic appraisement). Сустатантното икокореномическо субтиучастие
е форма на съществуване на сустатантна икокореномическата субтиенергия (sustatantal ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна икокореномическа субтиактивност (вж. икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна икокореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна икокореномическа субтипотенциалност (също).
Сустатантното икокореномическо субтиучастие акцентира върху дейността на сустатантния икокореномически субект, който формира структурата на
сустатантния икокореномически субтиингредиент, последният в качеството му
на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатантното икокореномическо субтиучастие са: (1) сустатантно трансцен15
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титално икокореномическо субтиучастие (същото като сустатантен икокореномически субтитрансцентит и същото като сустатантен икокореномическа ценностност и като сустатантна икокореномическа отдаденост), (2)
сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като
сустатантен икокореномически субтиинцентит и като сустатантна икокореномическа феност), (3) сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие (същото като сустатантен икокореномически субтицентит и като сустатантен икокореномически диспотант), (4) сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като сустатантен икокореномически субтиуницентит и като сустатантен икокореномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатантно икокореномическо субтиучастие обикновено се подразбира сустатантното трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН трансцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномически трансцентит
(СН трансцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномическо участие)

СН инцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномически инцентит
(СН инцентитално икокореномическо участие)

СН центитално
икокореномическо участие;
СН икокореномически центит
(СН центитално
икокореномическо участие)

СН трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтитрансцентит
(СН икокореномическа ценностност;
СН икокореномическа отдаденост)

СН инцентитално

СН центитално
икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтицентит
(СН икокореномически диспотант)

СН трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтитрансцентит
(СН трансцентитална икокореномическа
заделеност;
СН икокореномическа заделеност)

СН инцентитално

икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтиинцентит
(СН икокореномическа феност)

СН центитално
икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтицентит
(СН центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтиинцентит
(СН инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатантното икокореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатантен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН икореномическо участие;
СН икореномически субстантит

СН икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически субстантит

СН икокореномическо участие;
СН икокореномически субстантит

СН икореномическо
субтиучастие;
СН икореномически
субтисубстантит;

СН икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтисубстантит;

СН Икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтисубстантит;

СН икореномическа
реализираност

СН икоуниреномическа реализираност

СН икокореномическа реализираност

СН икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтисубстантит;
СН икореномическа
заделеност

СН икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтисубстантит;
СН икоуниреномическа заделеност

СН икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтисубстантит;
СН икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Сустатантно икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СН –
сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРСУ
но ИКРСУ
ИКРСУ

Центитално
ИКРСУ

(икокореномически субтиуницентит)

(икокореномически субтитрансцентит)

(икокореномически субтиинцентит)

(икокореномически субтицентит)

[цялостна
определеност
на ИКРСУ]

[вътрешна определеност на
ИКРСУ]

[външна определеност на
ИКРСУ]

[общо понятие за определност на
ИКРСУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатитно инцентитално
ИКРСУ

Сустатитно
центитално
ИКРСУ

(сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Субстатно
ИКРСУ
(икокореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРСУ
(икокореномически субтизапас)
[външно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРСУ

Субстатно трансцентитално
ИКРСУ

Субстатно инцентитално
ИКРСУ

Субстатно
центитално
ИКРСУ

(субстатен
икокореномически субтиуницентит)

(субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически субтиинцентит)

(субстатен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРСУ

Запасово трансцентитално
ИКРСУ

Запасово инцентитално
ИКРСУ

Запасово центитално
ИКРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРСУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сустатантно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРСУ

Сустатантно
центитално
ИКРСУ

(сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРСУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното икокореномическо субтиучастие са: сустатантно
възпроизводствено
икокореномическо
субтиучастие*
(sustatantal
reproductional ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно производствено икокореномическо субтиучастие* (sustatantal production
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разменно
икокореномическо субтиучастие* (sustatantal exchange ecocorenomic
subtiparticipation
(subtishare)),
сустатантно
разпределително
икокореномическо субтиучастие* (sustatantal distributional ecocorenomic
subtiparticipation
(subtishare)),
сустатантно
потребително
икокореномическо субтиучастие* (sustatantal consumption ecocorenomic
subtiparticipation
(subtishare)),
сустатантно
стопанствено
икокореномическо субтиучастие* (sustatantal protoeconomizing ecocorenomic
subtiparticipation
(subtishare)),
сустатантно
следпроизводствено
икокореномическо субтиучастие* (sustatantal post-production ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно предипотребително икокореномическо субтиучастие* (sustatantal before-consumption ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно посредническо икокореномическо субтиучастие* (sustatantal intermediationary ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно бизнес икокореномическо субтиучастие* (sustatantal business ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно
алокативно икокореномическо субтиучастие* (sustatantal allocative ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно икокореномическо субтиучастие* (individual ecocorenomic
sustatantal subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатантно икокореномическо субтиучастие* (firm sustatantal ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено сустатантно икокореномическо субтиучастие*
(social sustatantal ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно усвоявано икокореномическо субтиучастие*
(sustatantal assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и сустатантно създавано икокореномическо субтиучастие* (sustatantal gived
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен
икокореномически субтисустатант), (2) съзидателно сустатантно икокореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтисустатант), (3) изпълнително сустатантно икокореномическо субтиучастие
(същото като изпълнителен икокореномически субтисустатант), (4) творческо сустатантно икокореномическо участие (същото като творчески икокореномически субтисустатант), (5) работно сустатантно икокореномическо
субтиучастие (същото като работен икокореномически субтисустатант), (6)
сътворително сустатантно икокореномическо субтиучастие (същото като
сътворителен икокореномически субтисустатант). Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантното икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРСУ]
{икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРСУ

Субстатно
ИКРСУ

Запасово
ИКРСУ

Сустатантно
ИКРСУ

(икокореномически субтисустатит)

(икокореномически субтисубстат)

(икокореномически субтизапас)

(икокореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИКРСУ]

[външно същество на
ИКРСУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРСУ

Сътворител-но
(пригодно) запасово ИКРСУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтисустатит)

(сътворителен
икокореномически субтисубстат)

(сътворителен
икокореномически субтизапас)

(сътворителен
икокореномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтипригодност}

{субстатна
икокореномическа субтипригодност}

{запасова икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРСУ

(работен икокореномически субтисустатит)

(работен икокореномически
субтисубстат)

(работен икокореномически
субтизапас)

(работен икокореномически субтисустатант)

[работно вън[работно вън- шно състояние
шно състояние на цялостното
на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{икокореноми- {сустатитна
ческа сметна икокореномисубтизадовоческа сметна
леност}
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокорено- (разновидност
мическа форна форма на
ма)
икокореномически сустит)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРСУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна субти- мическа сметзадоволеност}
на субтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)

{субстатна
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРСУ

(творчески
икокореномически субтисустатит)

(творчески икокореномически
субтисубстат)

(творчески икокореномически
субтизапас)

(творчески икокореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРСУ]

{сустатитна
{сустатант{субстатна
{запасова икоикокореномина
икокореноикокореномикореномическа
ческа ползвае- ческа ползваема ползваема субмическа ползма субтизадо- субтизадоволеваема субтитизадововоленост}
задоволеност}
ност}
леност}
(разновидност
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
на форма на
икокореномиикокореномиикокореномичес- икокореномически сустит) ческа субстан- ка суперстанта) чески сустант)
ция)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИКРСУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически субтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически субтизапас)

(изпълнителен
икокореномически субтисустатант)

[външно
състо-яние на
цялост-ното
същество на
ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРСУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субти(вид икокорезадоволеномическа форност}
ма)
(вид форма на

{субстатна
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен
икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРСУ]

икокореномически сустит)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтисустатит)

(съзидателен
икокореномичес-ки субтисубстат)

(съзидателен
икокореномически субтизапас)

(съзидателен
икокореномически субтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа субтиизгодност}

{запасова икокореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРСУ
татно ИКРСУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРСУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидатемически субмически субтилен икокоретисустатит)
субстат)
номически
[цялостно съссубтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на ИКРСУ]
тояние на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{субстатна
{сустатитна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа субтиу- ческа субтиуческасубти
довлетвореудовлетворедовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически спе- на икокорено- на икокореномицифит)
ческа субстанмически сусция)
тит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРСУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРСУ

(унисъзидателен икокореномически субтизапас)

(унисъзидателен икокореномически субтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{запасова икокореномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (sustatantal
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
сустатантно икокореномическо субтиучастие;
сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatantal
ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икокореномически субстантит, (*) – икокореномически
ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен
икокореномически субект [на субстантивностен сустатантен икокореномически субект* (substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономи28
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа дизюнкция) от сустатантна икономическа значимост (същото като
сустатантен икономически субективит) и сустатантен икотехномически
принос (същото като сустатантен икотехномически обективит) (както и общо понятие за сустатантно икореномическо участие (в т.ч. и за сустатантна икономическа значимост и сустатантен икотехномически принос) и сустатантно икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където сустатантната икономическа
значимост е сустатантна икономическа оценка на сустатантния икотехномическия принос; една от разновидностите на икокореномическото участие (вж.)
и един от конкретните изрази на икокореномическата сустатантност*
(ecocorenomic sustatantness), последната като общо понятие за икокореномическа субстатност* (ecocorenomic substatness) и икокореномическа запасност* (ecocorenomic stockness); общо понятие за субстатно икокореномическо участие и запасово икокореномическо участие (икокореномическият сустатант е типична реализация на икокореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за сустатантно икокореномическо субтиучастие (същото като сустатантен икокореномически субтисубстантит) и сустатантно икокореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икокореномически обтисубстантит) (вж.
икокореномика). Сустатантното икокореномическо участие е форма на съществуване на сустатантната икокореномическа енергия (sustatantal
ecocorenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна
икокореномическа активност (вж. икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна икокореномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена сустатантно икокореномическа потенциалност
(също).
Сустатантното икокореномическо участие акцентира върху дейността на
сустатантния икокореномически субект, който формира структурата на сустатантния икокореномическия ингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа
същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатантното икокореномическо участие са: (1) сустатантно трансцентитално икокореномическо участие (същото като сустатантен икокореномически трансцентит), (2) сустатантно инцентитално икокореномическо участие (същото
като сустатантен икокореномически инцентит), (3) сустатантно центитално икокореномическо участие (същото като сустатантен икокореноми29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески центит), (4) сустатантно уницентитално икокореномическо участие
(същото като сустатантен икокореномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1).
Ако не е посочено друго, под сустатантно икокореномическо участие обикновено се подразбира сустатантното трансцентитално икокореномическо участие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН трансцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномически трансцентит
(СН трансцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномическо участие)

СН трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтитрансцентит
(СН икокореномическа ценностност;
СН икокореномическа отдаденост)

СН трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтитрансцентит
(СН трансцентитална икокореномическа
заделеност;
СН икокореномическа заделеност)

СН центитално
икокореномическо участие;
СН икокореномически центит
(СН центитално
икокореномическо участие)

СН инцентитално
икокореномическо участие;
СН икокореномически инцентит
(СН инцентитално
икокореномическо
участие)

СН центитално
икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтицентит
(СН икокореномически диспотант)

СН инцентитално
икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтиинцентит
(СН икокореномическа феност)

СН инцентитално

СН центитално
икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтицентит
(СН центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтиинцентит
(СН инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатантното икокореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)

Според общностния икокореномически статут негови разновидности са
(1) сустатантно икокореномическо субтиучастие (сустатантен икокорено31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически субтисубстантит) и (2) сустатантно икокореномическо обтиучастие (сустатантен икокореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СН икореномическо участие;
СН икореномически субстантит

СН икореномическо
субтиучастие;
СН икореномически
субтисубстантит;
СН икореномическа
реализираност

СН икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтисубстантит;
СН икореномическа
заделеност

СН икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически субстантит

СН икокореномическо участие;
СН икокореномически субстантит

СН икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтисубстантит;

СН икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтисубстантит;

СН икоуниреномическа реализираност

СН икокореномическа реализираност

СН икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтисубстантит;
СН икоуниреномическа заделеност

СН икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтисубстантит;
СН икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Сустатантно икокореномическо участие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир
– решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРУ – икокореномическо участие)
Уницентитал- Трансцентитално ИКРУ
но ИКРУ
Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРУ
(икокореномически сустатит)
[цялостно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустит)

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна
определеност
на ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определеност на
ИКРУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално ИКРУ

Сустатитно трансцентитално ИКРУ

Сустатитно инцентитално
ИКРУ

Сустатитно
центитално
ИКРУ

(сустатитен
икокореномически уницентит)

(сустатитен икокореномически
трансцентит)

(сустатитен
икокореномически инцентит)

(сустатитен
икокореномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИКРУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на общата определеност на ИКРУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на
икокореномическа същност)

(вид сустит на
икокореномическо явление)

(вид сустит на
икокореномически диспозант)

33

553

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатно
уницентитално ИКРУ

Субстатно трансцентитално
ИКРУ

Субстатно инцентитално
ИКРУ

Субстатно центитално ИКРУ

(субстатен
икокореномически уницентит)

(субстатен икокореномически
трансцентит)

(субстатен икокореномически
инцентит)

(субстатен икокореномически
центит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо явление)

(вид субстанция на икокореномически диспозант)

Запасово
ИКРУ

Запасово уницентитално
ИКРУ

Запасово трансцентитално
ИКРУ

Запасово инцентитално ИКРУ

Запасово центитално ИКРУ

(икокореномически запас)

(запасов икокореномически уницентит)

(запасов икокореномически
трансцентит)

(запасов икокореномически
инцентит)

(запасов икокореномически
центит)

[външно същество на
ИКРУ]

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[външно същество на вътрешната определеност
на ИКРУ]

[външно същество на външната определеност на ИКРУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)

Субстатно
ИКРУ
(икокореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИКРУ
(икокореномически сустатант)
[общо понятие за същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално ИКРУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРУ

Сустатантно
центитално
ИКРУ

(сустатантен
икокореномически уницентит)

(сустатантен
икокореномически трансцентит)

(сустатантен
икокореномически инцентит)

(сустатантен
икокореномически центит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРУ]

(вид сустант
на икокореномически диспо-зит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант на
икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното икокореномическо участие са: сустатантно възпроизводствено икокореномическо участие* (sustatantal reproductional
ecocorenomic participation (share)), сустатантно производствено икокореномическо участие* (sustatantal production ecocorenomic participation (share)),
сустатантно разменно икокореномическо участие* (sustatantal exchange
ecocorenomic participation (share)), сустатантно разпределително икокореномическо участие* (sustatantal distributional ecocorenomic participation
(share)), сустатантно потребително икокореномическо участие*
(sustatantal consumption ecocorenomic participation (share)), сустатантно стопанствено икокореномическо участие* (sustatantal protoeconomizing
ecocorenomic participation (share)), сустатантно следпроизводствено икокореномическо участие* (sustatantal post-production ecocorenomic participation
(share)), сустатантно предипотребително икокореномическо участие*
(sustatantal before-consumption ecocorenomic participation (share)), сустатантно посредническо икокореномическо участие* (sustatantal intermediationary
ecocorenomic participation (share)), сустатантно бизнес икокореномическо
участие* (sustatantal business ecocorenomic participation (share)), сустатантно
алокативно икокореномическо участие* (sustatantal allocative ecocorenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно икокореномическо участие* (individual sustatantal ecocorenomic participation (share)), фир35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мено сустатантно икокореномическо участие* (firm sustatantal
ecocorenomic participation (share)), обществено сустатантно икокореномическо участие* (social sustatantal ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно усвоявано икокореномическо участие*
(sustatantal assimilated ecocorenomic participation (share)) и сустатантно създавано икокореномическо участие* (sustatantal gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното икокореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно икокореномическо участие (същото като унисъзидателен икокореномически сустатант), (2) съзидателно сустатантно икокореномическо участие (същото като съзидателен икокореномически сустатант), (3) изпълнително сустатантно икокореномическо участие (същото като изпълнителен
икокореномически сустатант), (4) творческо сустатантно икокореномическо участие (същото като творчески икокореномически сустатант), (5) работно сустатантно икокореномическо участие (същото като работен икокореномически сустатант), (6) сътворително сустатантно икокореномическо
участие (същото като сътворителен икокореномически сустатант). Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото
участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантното икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРУ – икокореномическо участие)

Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРУ

Субстатно
ИКРУ

Запасово
ИКРУ

Сустатантно
ИКРУ

(икокореномически сустатит)

(икокореномически субстат)

(икокореномически запас)

(икокореномически сустатант)

[цялостно същество на
ИКРУ]

[вътрешно същество на
ИКРУ]

[външно същество на
ИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИКРУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
запасово
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИКРУ

(сътворителен
икокореномически сустатит)

(сътворителен
икокореномически субстат)

(сътворителен
икокореномически запас)

(сътворителен
икокореномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа пригодност}

{субстатна
икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИКРУ

(работен икокореномически
сустатит)

(работен икокореномически
субстат)

(работен икокореномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние на
[работно вън- цялостното съшно състояние
щество на
на ИКРУ]
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИКРУ]

{икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРУ

Творческо
Творческа (пол(ползваемо) за- зваемо) сустапасово ИКРУ
тантно ИКРУ

(творчески икокореноми-чески
сустатит)

(творчески икокореномически
субстат)

(творчески
икокореномически запас)

(творчески икокореномически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на икокореномическа форма)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икокореноми- кореномическа икокореномическа ползваема ползваема за- ческа ползваезадоволеност}
доволеност}
ма задоволеност}
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
икокореномиикокореномиикокореномическа субстанческа суперчески сустант)
ция)
станта)

Работно (сметно) ИКРУ
(работен икоуниреномически субстантит)

(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субстантит)
{икокореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИКРУ]
(вид икокореномическа
форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИКРУ

Изпълнително
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
субстатно ИКРУ запасово ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически сустатит)

(изпълнителен
икокореномически субстат)

(изпълнителен
икокореномически запас)

(изпълнителен
икокореномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на външното същество на ИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
икокореномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномизадоволеност} ческа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИКРУ

(съзидателен
икокореномически сустатит)

(съзидателен
икокореномически субстат)

(съзидателен
икокореномически запас)

(съзидателен
икокореномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа изгодност}

{субстатна
икокореномическа игодноност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)
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{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиизгодност}
ческа изгодност}
(вид съдържа- (вид съдържание на икоко- ние на икокоререномическа
номически суссуперстанта)
тант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатант-но ИКРУ

(унисъзидателен икокореномически сустатит)

(унисъзидателен
икокореномически субстат)

(унисъзидателен икокореномически запас)

(унисъзидателен икокореномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиудовлеческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ
ecocorenomic participation (share)) (ки) – във:
сустатантно икокореномическо участие;
сустатантно инцентитално икокореномическо участие;
сустатантно трансцентитално икокореномическо участие;
сустатантно уницентитално икокореномическо участие;
сустатантно центитално икокореномическо участие.

(sustatantal

СУСТАТАНТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически обтисубстантит, сустатантен
икореномическа заделеност (*) – икореномически ингредиент, който като
обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икореномически субект [на субстантивностен икореномически сустатантен
субект* (substantivitical sustatantal ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за сустатантна икономическа обтизначи40
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост (същото като сустатантен икономически обтисубективит и като сустатантен икономически интерес) и сустатантен икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтиобективит и като
сустатантна икотехномическа зададеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази
на
икореномическата
обтисустатантност*
(ecorenomic
obtisustatantness), последната като общо понятие за икореномическа обтисубстатност* (ecorenomic obtisubstatness) и икореномическо обтизапасност*
(ecorenomic obtistockness); общо понятие за субстатно икореномическо обтиучастие и запасово икореномическо обтиучастие (икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното икореномическо обтиучастие е сустатантен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатантна икореномическа
оценка* (objectively-substantivitical sustatantal ecorenomic appraisement). Сустатантното икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатантната икореномическа обтиенергия (ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна икореномическа обтиактивност (вж. икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена
сустатантна икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна икореномическа обтипотенциалност (вж. също).
Сустатантното икореномическо обтиучастие е обективен сустатантен икореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сустатантен
икореномически ингредиент* (objectively-indispensable sustatantal ecorenomic
ingredient) [на обективно-изискван сустатантен икореномически ингредиент* (objectively-required sustatantal ecorenomic ingredient)] и в частност – на
обективно-необходимо
сустатантно
икореномическо
участие*
(objectively-indispensable sustatantal ecorenomic participation (share)) [на обективно-изисквано сустатантно икореномическо участие* (objectivelyrequired sustatantal ecorenomic participation (share)]. По-своята природа той е
оптимален сустатантен икореномически ингредиент* (optimal sustatantal
ecorenomic ingredient) [в частност оптимално икореномическо сустатантно
участие* (optimal sustatantal ecorenomic participation (share))] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на
41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икореномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на
икономическата система, математическо моделиране на икономическите
системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
обективнонеобходимо сустатантно икореномическо участие* (individual
objectively-indispensable sustatantal ecorenomic participation (share)) (съкратено:
индивидуалнонеобходимо сустатантно икореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо сустатантно икореномическо участие* (firm objectively-indispensable sustatantal ecorenomic participation (share)) (съкратено:
фирменонеобходимо сустатантно икореномическо участие), обществено
обективнонеобходимо сустатантно икореномическо участие* (social
objectively-indispensable sustatantal ecorenomic participation (share)) (съкратено:
общественонеобходимо сустатантно икореномическо участие и т.н.
Сустатантното икореномическо обтиучастие акцентира върху дейността
на сустатантния икореномически субект, който формира структурата на сустатантния икореномически обтиингредиент, последният в качеството му на икореномически диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатантното
икореномическо обтиучастие са: (1) сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икореномически обтитрансцентит, същото като сустатантна икореномическа зададеност и като
сустатантна икореномическа заделеност), (2) сустатантно инцентитално
икореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икореномически
обтиинцентит и като сустатантна инцентитална икореномическа заделеност), (3) сустатантно центитално икореномическо обтиучастие (същото
като сустатантен икореномически обтицентит и като сустатантна центитална икореномическа заделеност), (4) сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икореномически обтиуницентит и като сустатантно уницентитална икореномическа заделеност)
(фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатантно икореномическо
обтиучастие обикновено се подразбира сустатантното трансцентиталното икореномическо обтиучастие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

СН инцентитално икореномическо участие;
СН кореномически инцентит
(СН инцентитално икореномическо участие)

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на сустатантното икореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното икореномическо обтиучастие са (1) сустатантна
икономическа обтизначимост (сустатантен икономически обтисубекивит и
като сустатантен икономически интерес) и (2) сустатантен икотехномически обтипринос (сустатантен икотехномически обтиобекивит и като сустатантна икотехномическа зададеност) (фиг. 2).

СН икономическа
значимост;
СН икономически
субективит

СН икотехномически принос;
СН икотехномически обективит

СН икореномическо участие;
СН икореномически субстантит

СН икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтисубективит;
СН икономическа
реализираност

СН икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиобективит;
СН икотехномическа
реализираност

СН икореномическо субтиучастие;
СН икореномически субтисубстантит;
СН икореномическа
реализираност

СН икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтисубективит;
СН икономически
интерес

СН икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиобективит;
СН икотехномическа
зададеност

СН икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтисубстантит;
СН икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатантно икореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното икореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРОУ
(икореномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИРОУ]

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие за определност на
ИРОУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРОУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатитно инцентитално
ИРОУ

Сустатитно
центитално
ИРОУ

(сустатитен
икореномически обтиуницентит)

(сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИРОУ
(икореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРОУ
(икореномически обтизапас)
[външно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРОУ

Субстатно трансцентитално
ИРОУ

Субстатно инцентитално
ИРОУ

Субстатно
центитално
ИРОУ

(субстатен икореномически
обтиуницентит)

(субстатен икореномически
обтитрансцентит)

(субстатен икореномически
обтиинцентит)

(субстатен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРОУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРОУ

Запасово трансцентитално
ИРОУ

Запасово инцентитално
ИРОУ

Запасово центитално ИРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРОУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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Сустатантно
ИРОУ
(икореномически
обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРОУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИРОУ

Сустатантно
центитално
ИРОУ

(сустатантен
икореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
обтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икореномически обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРОУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

Сустатантната икономическа обтизначимост и сустатантният икотехномическият обтипринос като разновидности на сустатантното икореномическо
обтиучастие (то е или сустатантна икономическа обтизначимост, или сустатантен икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) и като двойка образуват сустатантен дялов икореномически обтидиспозат (sustatantal partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатантно икореномическо обтиучастие е сустатантен дялов икореномически обтидиспозант (sustatantal partitionary
ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически обтидиспозант obpardis (на сустатантното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето
на сустатантната икономическата обтизначимост obpardis и сустатантния икотехномически обтипринос obpardis се намират във взаимозависимост
помежду си. В границите на дяловия икореномически обтидиспозат сустатантната икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо
явление) е сустатантна икономическа оценка* (sustatantal economic estimatе)
на сустатантния икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
obpardis = Eobpardis (obpardis)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономическа оценка), където Eobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), obpardis =
tobpardis е общата икономическа оценка на сустатантния икотехномически обтипринос (total economic estimatе of the sustatantal ecotechnomic
obticontribution),
aobpardis =

obpardis
obpardis

е средната икономическа оценка на сустатантния икотехномически обтипринос (average economic estimatе of the sustatantal ecotechnomic obticontribution) и
mobpardis =

dobpardis
d obpardis

е пределната икономическа оценка на сустатантния икотехномически
обтипринос (marginal economic estimatе of the sustatantal ecotechnomic
obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното икореномическо обтиучастие са: сустатантно
възпроизводствено икореномическо обтиучастие* (sustatantal reproductional
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно производствено икореномическо обтиучастие* (sustatantal production ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно разменно икореномическо обтиучастие* (sustatantal exchange ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно
разпределително икореномическо обтиучастие* (sustatantal distributional
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно потребително икореномическо обтиучастие* (sustatantal consumption ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно стопанствено икореномическо обтиучастие*
(sustatantal proto-economizing ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно следпроизводствено икореномическо обтиучастие* (sustatantal
post-production ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно предипотребително икореномическо обтиучастие* (sustatantal before-consumption
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно посредническо икореномическо
обтиучастие*
(sustatantal
intermediationary
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно бизнес икореномическо обтиучастие* (sustatantal business ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), суста48
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тантно алокативно икореномическо обтиучастие* (sustatantal allocative
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно икореномическо обтиучастие* (individual sustatantal ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатантно икореномическо обтиучастие* (firm sustatantal ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено
сустатантно икореномическо обтиучастие* (social sustatantal ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно усвоявано икореномическо обтиучастие*
(sustatantal assimilated ecorenomic subtiparticipation (obtishare)) и сустатантно
създавано икореномическо обтиучастие* (sustatantal gived ecorenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически обтисустатант), (2) съзидателно сустатантно икореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икореномически обтисустатант), (3)
изпълнително сустатантно икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтисустатант), (4) творческо сустатантно
икореномическо обтиучастие (същото като творчески икореномически обтисустатант), (5) работно сустатантно икореномическо обтиучастие (същото като работен икореномически обтисустатант), (6) сътворително сустатантно икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икореномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантното икореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРОУ
(сътворителен
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИРОУ

Субстатно
ИРОУ

Запасово
ИРОУ

Сустатантно
ИРОУ

(икореномически обтисустатит)

(икореномически обтисубстат)

(икореномически обтизапас)

(икореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИРОУ]

[вътрешно същество на
ИРОУ]

[външно същество на
ИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРОУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтипригодност}

{сустатитна
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
икореномическа обтипригодност}

{запасова икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
икореномическа обтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРОУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРОУ]
{икореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРОУ
(творчески
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРОУ]
{икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИРОУ

Работно (сметно) запасово
ИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРОУ

(работен икореномически обтисустатит)

(работен икореномически обтисубстат)

(работен икореномически обтизапас)

(работен икореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРОУ

(творчески икореномически
обтисустатит)

(творчески икореномически
обтисубстат)

(творчески икореномически
обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРОУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
обтизапас)
обтисустатит)
обтисубстат)
обтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
ческа обтизана
ИРОУ]
на ИРОУ]
на ИРОУ]
ИРОУ]
доволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномическа
икореномичесикореномиикореномичестояние на
обтизадоволека обтизадовоческа обтизака обтизадовоИРОУ]
ност}
леност}
доволеност}
леност}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномически обтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРОУ
(съзидателен
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРОУ]
{икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРОУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икореномическа обтиигодноност}

{запасова икореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРОУ
(унисъзидателен икореномически обтисубстантит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)

[цялостно състояние на
ИРОУ]

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИРОУ]

[цялостно състояние на вътреш-ното същество на
ИРОУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икореномическаобти удовлетвореност}

{запасова икореномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТАНТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (sustatantal
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
сустатантно икореномическо обтиучастие;
сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие;
сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие;
сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие;
сустатантно центитално икореномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически субтисубстантит, (*) – икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на сустатантeн икореномически субект [на субстантивностен
сустатантен икореномически субект* (substantivitical sustatantal ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатантна икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтисубективит) и сустатантен икотехномически субтипринос (съ53
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щото като сустатантен икотехномически субтиобективит) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото субтиучастие (вж.) и един
от конкретните изрази на икореномическата субтисустатантност*
(ecorenomic subtisustatantness), последната като общо понятие за икореномическа субтисубстатност* (ecorenomic subtisubstatness) и икореномическо
субтизапасност* (ecorenomic subtistockness); общо понятие за субстатно
икореномическо субтиучастие и запасово икореномическо субтиучастие
(икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия
сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното икореномическо субтиучастие е сустатантен икореномически ингредиент
в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатантна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна икореномическа сустатантна оценка* (subjectively-substantivitical sustatantal
ecorenomic appraisement). Сустатантното икореномическо субтиучастие е
форма на съществуване на сустатантната икореномическа субтиенергия
(sustatantal ecorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатантна икореномическа субтиактивност (вж. икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна икореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна икореномическа субтипотенциалност (също).
Сустатантното икореномическо субтиучастие акцентира върху дейността
на сустатантния икореномически субект, който формира структурата на сустатантния икореномическия субтиингредиент, последният в качеството му на
икореномически диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа
същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатантното икореномическо субтиучастие са: (1) сустатантно трансцентитално
икореномическо субтиучастие (същото като сустатантен икореномически
субтитрансцентит и същото като сустатантна икореномическа ценностност и като сустатантна икореномическа отдаденост), (2) сустатантно
инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като сустатантен
икореномически субтиинцентит и като сустатантна икореномическа феност), (3) сустатантно центитално икореномическо субтиучастие (същото
като сустатантен икореномически субтицентит и като сустатантен икореномически диспотант), (4) сустатантно уницентитално икореномическо
субтиучастие (същото като сустатантен икореномически субтиуницентит и
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до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като сустатантен икореномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатантно икореномическо субтиучастие обикновено се
подразбира сустатантното трансцентитално икореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН трансцентитално икореномическо
участие;
СН икореномически трансцентит
(СН трансцентитално икореномическо
участие;
СН икореномическо
участие)

СН инцентитално икореномическо участие;
СН кореномически инцентит
(СН инцентитално икореномическо участие)

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

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

СН инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
СН икореномически субтиинцентит
(СН икореномиеска феност)

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на сустатантното икореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното икореномическо субтиучастие са (1) сустатантна
икономическа субтизначимост (сустатантен икономически субтисубекивит)
и (2) сустатантен икотехномически субтипринос (сустатантен икотехномически субтиобекивит) (фиг. 2).

СН икономическа
значимост;
СН икономически
субективит

СН икотехномически принос;
СН икотехномически обективит

СН икореномическо участие;
СН икореномически субстантит

СН икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтисубективит;
СН икономическа
реализираност

СН икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиобективит;
СН икотехномическа
реализираност

СН икореномическо субтиучастие;
СН икореномически субтисубстантит;
СН икореномическа
реализираност

СН икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтисубективит;
СН икономически
интерес

СН икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиобективит;
СН икотехномическа
зададеност

СН икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтисубстантит;
СН икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатантно икореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СН –
сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното икореномическото субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРСУ
(икореномичес-ки субтисустатит)
[цялостно същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие за определност на
ИРСУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРСУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатитно инцентитално
ИРСУ

Сустатитно
центитално
ИРСУ

(сустатитен
икореномически субтиуницентит)

(сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИРСУ
(икореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРСУ
(икореномически субтизапас)
[външно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРСУ

Субстатно трансцентитално
ИРСУ

Субстатно инцентитално
ИРСУ

Субстатно
центитално
ИРСУ

(субстатен икореномически
субтиуницентит)

(субстатен икореномически
субтитрансцентит)

(субстатен икореномически
субтиинцентит)

(субстатен
икореномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРСУ]

(вид субстанция на икореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРСУ

Запасово трансцентитално
ИРСУ

Запасово инцентитално
ИРСУ

Запасово центитално ИРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРСУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИРСУ
(икореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРСУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИРСУ

Сустатантно
центитално
ИРСУ

(сустатантен
икореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икореномически субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРСУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

Сустатантната икономическа субтизначимост и сустатантният икотехномическият субтипринос като разновидности на сустатантното икореномическо
субтиучастие (то е или сустатантна икономическа субтизначимост, или сустатантен икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) и като двойка образуват сустатантен дялов икореномически субтидиспозат (sustatantal partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатантно икореномическо субтиучастие е сустатантен дялов икореномически субтидиспозант (sustatantal partitionary
ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за
определеността на дяловия икореномически субтидиспозант subpardis (на сустатантното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатантната икономическа субтизначимост subpardis и сустатантния икотехномически субтипринос subpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В раниците на дяловия икореномически субтидиспозат
сустатантната икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатантна икономическа оценка* (sustatantal
economic estimatе) на сустатантния икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата
икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
subpardis = Esubpardis (subpardis)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономическа оценка), където Esubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), subpardis =
tsubpardis е общата икономическа оценка на сустатантния икотехномически субтипринос (total economic estimatе of the sustatantal ecotechnomic subticontribution),
asubpardis =

subpardis
subpardis

е средната икономическа оценка на сустатантния икотехномически субтипринос (average economic estimatе of the sustatantal ecotechnomic
subticontribution) и
msubpardis =

dsubpardis
d subpardis

е пределната икономическа оценка на сустатантния икотехномически
субтипринос (marginal economic estimatе of the sustatantal ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното икореномическо субтиучастие са: сустатантно
възпроизводствено икореномическо субтиучастие* (sustatantal reproductional
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно производствено икореномическо
субтиучастие*
(sustatantal
production
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разменно икореномическо субтиучастие* (sustatantal exchange ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сустатантно разпределително икореномическо субтиучастие* (sustatantal
distributional ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно потребително икореномическо субтиучастие* (sustatantal consumption ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно стопанствено икореномическо
субтиучастие* (sustatantal protoeconomizing ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно следпроизводствено икореномическо субтиучастие* (sustatantal post-production ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сустатантно предипотребително икореномическо субтиучастие*
(sustatantal before-consumption ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно посредническо икореномическо субтиучастие* (sustatantal
intermedia-tionary ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно бизнес икореномическо субтиучастие* (sustatantal business ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)), сустатантно алокативно икореномическо
субтиучастие* (sustatantal allocative ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално сустатантно икореномическо субтиучастие*
(individual sustatantal ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатантно икореномическо субтиучастие* (firm sustatantal ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатантно икореномическо
субтиучастие* (social sustatantal ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно усвоявано икореномическо субтиучастие*
(sustatantal assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и сустатантно създавано икореномическо субтиучастие* (sustatantal gived ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното икореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически субтисустатант), (2) съзидателно сустатантно икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически субтисустатант), (3)
изпълнително сустатантно икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икореномически субтисустатант), (4) творческо сустатантно
икореномическо субтиучастие (същото като творчески икореномически субтисустатант), (5) работно сустатантно икореномическо субтиучастие
(същото като работен икореномически субтисустатант), (6) сътворително
сустатантно икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икореномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантното икореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИРСУ

Субстатно
ИРСУ

Запасово
ИРСУ

Сустатантно
ИРСУ

(икореномически субтисустатит)

(икореномически субтисубстат)

(икореномически субтизапас)

(икореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИРСУ]

[вътрешно същество на
ИРСУ]

[външно същество на
ИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРСУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{икореномическа субтипригодност}

{сустатитна
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
икореномическа субтипригодност}

{запасова икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
икореномическа субтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРСУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{икореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРСУ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески икореномически
субтисубстат)

(творчески икореномически
субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
субтизапас)
субтисустатит)
субтисубстат)
субтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
чес-ка субтина
ИРСУ]
на ИРСУ]
на ИРСУ]
ИРСУ]
задоволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномическа
икореномичесикореномиикореномичестояние на
субтизадоволека субтизадоческа субтизака субтизадоИРСУ]
ност}
воленост}
доволеност}
воленост}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномичес-ки субтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРСУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икореномическа субтиигодноност}

{запасова икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)

65

585

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
(унисъзидате- икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
лен икореномически суб[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състисубстантит)
тояние на цято-яние на въттояние на вън- тояние на общолостното
съреш-ното
съшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
щество на
на ИРСУ]
ИРСУ]
тояние на
ИРСУ]
ИРСУ]
ИРСУ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икореномиреномичес-ка
икореномичесикореномичес- икореномичесческа субтиусубтиудовлека субтиудовка субтиудовкасубти удовдовлетвотвореност}
летвореност}
летвореност}
летвореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид икоренона икореномина икореномина икореномина икореномимически специческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
ческа субстанфит)
танта)
ция)

СУСТАТАНТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (sustatantal
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
сустатантно икореномическо субтиучастие;
сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие;
сустатантно центитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ*
(sustatantal
ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически субстантит, (*) – икореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икореномически субект [на субстантивностен сустатантен икореномически субект* (substantivitical sustatantal ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за сустатантна икономическа значимост
(същото като сустатантен икономически субективит) и сустатантен икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически обекти66

586

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вит), както и общо понятие за сустатантно икореномическо субтиучастие
(същото като сустатантен икореномически субтисубстантит) и сустатантно икореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икореномически обтисубстантит) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата
сустатантност* (ecorenomic sustatantness), последната като общо понятие за
икореномическа субстатност* (ecorenomic substatness) и икореномическа
запасност* (ecorenomic stockness); общо понятие за субстатно икореномическо участие и запасово икономическо участие (икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното икореномическо участие е форма на съществуване на сустатантната икореномическа енергия
(sustatantal ecorenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна икореномическа активност (вж. икореномическа дейност). Тя е
кинестично опредметена сустатантна икореномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена сустатантна икореномическа потенциалност (също).
Сустатантното икореномическо участие акцентира върху дейността на
сустатантния икореномическия субект, който формира структурата на сустатантния икореномически ингредиент, последният в качеството му на икореномически диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа същност и
икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на икореномическото
участие са: (1) сустатантно трансцентитално икореномическо участие (същото като сустатантен икореномически трансцентит), (2) сустатантно инцентитално икореномическо участие (същото като сустатантен икореномически инцентит), (3) сустатантно центитално икореномическо участие (същото като сустатантен икореномически центит), (4) сустатантно уницентитално икореномическо участие (същото като сустатантен икореномически
уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатантно икореномическо участие обикновено се подразбира сустатантното трансцентитално икореномическо участие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

СН инцентитално икореномическо участие;
СН кореномически инцентит
(СН инцентитално икореномическо участие)

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

СН трансцентитално икореномическо субтиучастие;

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

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

СН икореномически субтитрансцентит
(СН икореномическа
ценностност;
СН икореномическа
отдаденост)

СН трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтитрансцентит
(СН трансцентитална икореномическазаделеност;
СН икореномическа
заделеност)

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

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

Фиг. 1. Разновидности на сустатантното икореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СН – сустатантен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка
с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното икореномическо участие са (1) сустатантна икономическа значимост (сустатантен икономически субекивит) и (2) сустатантен икотехномически принос (сустатантен икотехномически обекивит),
а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
сустатантно икореномическо субтиучастие (сустатантен икореномически
субтисубстантит) и (2) сустатантно икореномическо обтиучастие (сустатантен икореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СН икономическа
значимост;
СН икономически
субективит

СН икотехномически принос;
СН икотехномически обективит

СН икореномическо участие;
СН икореномически субстантит

СН икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтисубективит;
СН икономическа
реализираност

СН икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиобективит;
СН икотехномическа
реализираност

СН икореномическо субтиучастие;
СН икореномически субтисубстантит;
СН икореномическа
реализираност

СН икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтисубективит;
СН икономически
интерес

СН икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиобективит;
СН икотехномическа
зададеност

СН икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтисубстантит;
СН икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатантно икореномическо участие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИРУ – икореномическо участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРУ

Уницентитално ИРУ

Трансцентитално ИРУ

Инцентитално
ИРУ

Центитално
ИРУ

(икореномически уницентит)

(икореномически трансцентит)

(икореномически инцентит)

(икореномически центит)

[цялостна определеност на
ИРУ]

[вътрешна определеност на
ИРУ]

[външна определеност на
ИРУ]

[общо понятие
за определност
на ИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРУ

Сустатитно инцентитално
ИРУ

Сустатитно
центитално
ИРУ

(сустатитен
(сустатитен ико(сустатитен
(сустатитен
икореномически
реномически
икореномически
икореномически
(икореномичесуницентит)
трансцентит)
инцентит)
центит)
ки сустатит)
[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно същество
на
цящество
на
вътщество
на
вънщество
на общество на
лостната опре- решната опреде- шната опредещата определеИРУ]
деленост на
леност на ИРУ] леност на ИРУ]
ност на ИРУ]
(вид икореноИРУ]
мически сус(вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на
тит)
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
същност)
явление)
диспозант )
диспозит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно ИРУ
(икореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа
субстанция)

Запасово ИРУ
(икореномически запас)
[външно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРУ

Субстатно трансцентитално
ИРУ

Субстатно инцентитално
ИРУ

Субстатно центитално ИРУ

(субстатен икореномически
уницентит)

(субстатен икореномически
трансцентит)

(субстатен икореномически
инцентит)

(субстатен икореномически
центит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на ИРУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИРУ

Запасово трансцентитално ИРУ

Запасово инцентитално
ИРУ

Запасово центитално ИРУ

(запасов икореномически
уницентит)

(запасов икореномически
трансцентит)

(запасов икореномически
инцентит)

(запасов икореномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на ИРУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

71

[външно същес- [външно същество на външната тво на общата
определеност на определеност на
ИРУ]
ИРУ]
(вид суперс(вид суперстанта
на икотанта на икореномически
реномическо
диспозант)
явление)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустатантно
ИРУ
(икореномически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРУ

Сустатантно
инцентитално
ИРУ

Сустатантно
центитално
ИРУ

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
уницентит)
трансцентит)

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на общата определеност на
ИРУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

Сустатантната икономическа значимост и сустатантният икотехномически
принос като разновидности на сустатантното икореномическо участие (то е
или сустатантна икономическа значимост, или сустатантен икотехномически
принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатантен дялов икореномически диспозат (sustatantal partitionary
ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатантно
икореномическо участие е сустатантен дялов икореномически диспозант
(sustatantal partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на дяловия икореномически диспозант pardis
(на сустатантното икореномическо участие) е, че двете му разновидности в
лицето на сустатантната икономическа значимост pardis и сустатантния
икотехномически принос pardis се намират във взаимозависимост помежду си.
В границите на дяловия икореномически диспозат сустатантната икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатантна икономическа оценка* (sustatantal economic estimatе) на сустатантния икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се
представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
pardis = E pardis (pardis)
(вж. икономическа оценка), където Epardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), pardis =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tpardis е общата икономическа оценка на сустатантния икотехномически
принос (total economic estimatе of the sustatantal ecotechnomic contribution),
apardis =

pardis
pardis

е средната икономическа оценка на сустатантния икотехномически принос (average economic estimatе of the sustatantal ecotechnomic contribution) и
mpardis =

dpardis
d pardis

е пределната икономическа оценка на сустатантния икотехномически
принос (marginal economic estimatе of the sustatantal ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното икореномическо участие са: сустатантно възпроизводствено икореномическо участие* (sustatantal reproductional
ecorenomic participation (share)), сустатантно производствено икореномическо участие* (sustatantal production ecorenomic participation (share)), сустатантно разменно икореномическо участие* (sustatantal exchange ecorenomic
participation (share)), сустатантно разпределително икореномическо участие* (sustatantal distributional ecorenomic participation (share)), сустатантно
потребително икореномическо участие* (sustatantal consumption ecorenomic
participation (share)), сустатантно стопанствено икореномическо участие*
(sustatantal protoeconomizing ecorenomic participation (share)), сустатантно
следпроизводствено икореномическо участие* (sustatantal post-production
ecorenomic participation (share)), сустатантно предипотребително икореномическо участие* (sustatantal before-consumption ecorenomic participation
(share)), сустатантно посредническо икореномическо участие* (sustatantal
intermediationary ecorenomic participation (share)), сустатантно бизнес икореномическо участие* (sustatantal business ecorenomic participation (share)), сустатантно алокативно икореномическо участие* (sustatantal allocative
ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно
икореномическо участие* (individual sustatantal ecorenomic participation
(share)), фирмено сустатантно икореномическо участие* (firm sustatantal
ecorenomic participation (share)), обществено сустатантно икореномическо
участие* (social sustatantal ecorenomic participation (share)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно усвоявано икореномическо участие*
(sustatantal assimilated ecorenomic participation (share)) и сустатантно създавано икореномическо участие* (sustatantal gived ecorenomic participation
(share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното икореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно икореномическо участие (същото като унисъзидателен икореномически
сустатант), (2) съзидателно сустатантно икореномическо участие (същото
като съзидателен икореномически сустатант), (3) изпълнително сустатантно икореномическо участие (същото като изпълнителен икореномически сустатант), (4) творческо сустатантно икореномическо участие (същото като
творчески икореномически сустатант), (5) работно сустатантно икореномическо участие (същото като работен икореномически сустатант), (6) сътворително сустатантно икореномическо участие (същото като сътворителен
икореномически сустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРУ – икореномическо
участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРУ
(сътворителен
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРУ

Субстатно ИРУ

Запасово ИРУ

Сустатантно
ИРУ

(икореномически сустатит)

(икореномически субстат)

(икореномически запас)

(икореномически сустатант)

[цялостно същество на
ИРУ]

[вътрешно същество на
ИРУ]

[външно същество на
ИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРУ]

{икореномическа пригодност}

{сустатитна
икореномическа пригодност}

{субстатна
икореномическа пригодност}

{запасова икореномическа
пригодност}

{сустатантна
икореномическа пригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние на
ИРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]
{икореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
{икореномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРУ

Работно (сметно) субстатно
ИРУ

Работно (сметно) запасово
ИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРУ

(работен икореномически сустатит)

(работен икореномически субстат)

(работен икореномически запас)

(работен икореномически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРУ]

{сустатитна
икореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
задоволеност}

{запасова икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРУ

(творчески икореномически
сустатит)

(творчески икореномически
субстат)

(творчески икореномически
запас)

(творчески икореномически
сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
задоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
икореномически
икореномически
(изпълнителен
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
икореномически субстантит) [външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на общото
{икореномичес- яние на цялост- ние на вътрешното
същество
ното
същество
ното
същество
същество на
ка задоволена
ИРУ]
на
ИРУ]
на
ИРУ]
ИРУ]
ност}
{сустатитна
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
[външно съсикореномичесикореномиреномическа
икореномичестояние на
ка
задоволеческа
задоволезадоволе-ност}
ка задоволеИРУ]
ност}
ност}
ност}
(вид икорено(вид форма на
мическа форма) (вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическа икореномически
сустант)
суперстанта)
сустит)
субстанция)
Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРУ
Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

{икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа изгодност}

{субстатна
икореномическа игодноност}

{запасова икореномичес-ка
изгодност}

{сустатантна
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРУ
ИРУ
ИРУ
ИРУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[цялостно състояние на цялостното същество на ИРУ]

[цялостно състо-яние на вътреш-ното същество на ИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРУ]

{икореномическа удовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икореномическа удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
удовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа удовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИРУ]

СУСТАТАНТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (sustatantal ecorenomic
participation (share)) (ки) – във:
сустатантно инцентитално икореномическо участие;
сустатантно трансцентитално икореномическо участие;
сустатантно уницентитално икореномическо участие;
сустатантно центитално икореномическо участие;
сустатантноикореномическо участие.
СУСТАТАНТНО
ИКОТЕХНОМИЧЕСКО
УСЪРДИЕ*
(sustatantal
ecotechnomic diligence) – същото като сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сустатантна икотехномическа ценност.
СУСТАТАНТНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ*
(sustatantal ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икоуниреномически обтисубстантит, сустатантна икоуниреномическа заделеност (*) – икоуниреномически
ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икоуниреномически субект [на субстантивностен
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до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatantal
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатантна икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтисубективит и сустатантен икономически интерес) и сустатантен икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтиобективит и като сустатантна икотехномическа зададеност),
взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтисустатантност* (ecounirenomic
obtisustatantness), последната като общо понятие за икоуниреномическа обтисубстатност* (ecounirenomic obtisubstatness) и икоуниреномическо обтизапасност* (ecounirenomic obtistockness); общо понятие за субстатно икоуниреномическо обтиучастие и запасово икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия
сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното икоуниреномическо обтиучастие е сустатантен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сустатантна икоуниреномическа оценка* (objectivelysubstantivitical sustatantal ecounirenomic appraisement). Сустатантното икоуниреномическото обтиучастие е форма на съществуване на сустатантната
икоуниреномическа обтиенергия (sustatantal ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна икоуниреномическа
обтиактивност (вж. икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна икоуниреномическа обтипотенциалност (също).
Сустатантното икоуниреномическо обтиучастие е обективен сустатантен
икоуниреномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сустатантен икоуниреномически ингредиент* (objectively-indispensable sustatantal
ecounirenomic ingredient) [на обективно-изискван сустатантен икоуниреномически ингредиент* (objectively-required sustatantal ecounirenomic
ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо сустатантно икоуниреномическо участие* (objectively-indispensable sustatantal ecounirenomic
participation (share)) [на обективно-изисквано сустатантно икоуниреномическо участие* (objectively-required sustatantal ecounirenomic participation
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(share)]. По-своята природа той е оптимален сустатантен икоуниреномически ингредиент* (optimal sustatantal ecounirenomic ingredient) [в частност
оптимално сустатантно икоуниреномическо участие* (optimal sustatantal
ecounirenomic participation (share))] и неговото формиране се моделира, респ.
се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна природа
целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия),
произтичащи от ограничеността на икоуниреномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо сустатантно икоуниреномическо участие* (individual objectively-indispensable
sustatantal ecounirenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо сустатантно икоуниреномическо участие), фирмено обективнонеобходимо сустатантно икоуниреномическо участие* (firm objectivelyindispensable sustatantal ecounirenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо сустатантно икоуниреномическо участие), обществено
обективнонеобходимо сустатантно икоуниреномическо участие* (social
objectively-indispensable sustatantal ecounirenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо сустатантно икоуниреномическо участие и
т.н.
Сустатантното икоуниреномическо обтиучастие акцентира върху
дейността на сустатантния икоуниреномически субект, който формира структурата на сустатантния икоуниреномически обтиингредиент, последният в качеството му на икоуниреномически диспозант (т.е. като съотношение между
икоуниреномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатантното икоуниреномическо обтиучастие са: (1) сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като
сустатантен икоуниреномически обтитрансцентит, същото като сустатантна икоуниреномическа зададеност и като сустатантна икоуниреномическа заделеност), (2) сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатантен икоуниреномически обтиинцентит и като
сустатантна инцентитална икоуниреномическа заделеност), (3) сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатантен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномически обтицентит и като сустатантна центитална икоуниреномическа заделеност), (4) сустатантно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие (същото като сустатантен икоуниреномически обтиуницентит
и като сустатантна уницентитална икоуниреномическа заделеност) (фиг. 1,
фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатантно икоуниреномическо обтиучастие обикновено се подразбира сустатантното трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически трансцентит
(СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномическо участие)

СН инцентитално
икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически инцентит
(СН инцентитално
икоуниреномическо участие)

СН центитално
икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически центит
(СН центитално
икоуниреномическо участие)

СН трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтитрансцентит
(СН икоуниреномическа ценностност;
СН икоуниреномическа отдаденост)

СН инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиинцентит
(СН икоуниреномическа феност)

СН центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтицентит
(СН икоуниреномически диспотант)

СН трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтитрансцентит
(СН трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СН икоуниреномическа заделеност)

СН инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтиинцентит
(СН инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СН центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтицентит(СН центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатантното икоуниреномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СН – сустатантен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН икономическа
значимост;
СН икономически
субективит

СН икотехномически принос;
СН икотехномически обективит

СН икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически субстантит

СН икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтисубективит;
СН икономическа
реализираност

СН икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиобективит;
СН икотехномическа
реализираност

СН икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтисубстантит;
СН икоуниреномическа реализираност

СН икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтисубективит;
СН икономически
интерес

СН икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиобективит;
СН икотехномическа
зададеност

СН икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтисубстантит;
СН икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Сустатантно икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СН –
сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност (ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие (ИУРОУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРОУ

Трансцентитал- Инцентитално
но ИУРОУ
ИУРОУ

Центитално
ИУРОУ

(икоуниреномически обтиуницентит)

(икоуниреномически обтитрансцентит)

(икоуниреномически обтиинцентит)

(икоуниреномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРОУ]

[вътрешна определеност на
ИУРОУ]

[външна определеност на
ИУРОУ]

[общо понятие за определност на
ИУРОУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИУРОУ

Сустатитно
трансцентитално ИУРОУ

Сустатитно инцентитално
ИУРОУ

Сустатитно
центитално
ИУРОУ

(сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сустатитен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно
същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно
същество на
общата определеност на
ИУРОУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит
на икоуниреномически
диспозант)
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Субстатно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасово
ИУРОУ
(икоуниреномически обтизапас)
[външно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИУРОУ

Субстатно трансцентитално
ИУРОУ

Субстатно инцентитално
ИУРОУ

Субстатно
центитално
ИУРОУ

(субстатен
икоуниреномически обтиуницентит)

(субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

(субстатен
икоуниреномически обтиинцентит)

(субстатен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИУРОУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

(вид субстанция на
икоуниреномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИУРОУ

Запасово трансцентитално
ИУРОУ

Запасово инцентитално
ИУРОУ

Запасово центитално
ИУРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИУРОУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРОУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическа
същност)

(вид суперстанта на икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на
икоуниреномически диспозант)
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Сустатантно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРОУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРОУ

Сустатантно
центитално
ИУРОУ

(сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИУРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРОУ]

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант
на икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното икоуниреномическо обтиучастие са: сустатантно
възпроизводствено
икоуниреномическо
обтиучастие*
(sustatantal
reproductional ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно производствено икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal production
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разменно икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal exchange ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно разпределително икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal distributional ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно потребително икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal
consumption ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно стопанствено икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal protoeconomizing
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно следпроизводствено
икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal post-production ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно предипотребително икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal before-consumption ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно посредническо икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal intermediationary ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно бизнес икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal business ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно
алокативно икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal allocative
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно икоуниреномическо обтиучастие* (individual sustatantal
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатантно икоуниреномическо обтиучастие* (firm sustatantal ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено сустатантно икоуниреномическо обтиучастие*
(social sustatantal ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно усвоявано икоуниномическо обтиучастие*
(sustatantal assimilated ecounirenomic subtiparticipation (obtishare)) и сустатантно създавано икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal gived
ecounirenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно икоуниреномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен
икоуниреномически обтисустатант), (2) съзидателно сустатантно икоуниреномическо обтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически обтисустатант), (3) изпълнително сустатантно икоуниреномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтисустатант), (4)
творческо сустатантно икоуниреномическо обтиучастие (същото като
творчески икоуниреномически обтисустатант), (5) работно сустатантно
икоуниреномическо обтиучастие (същото като работен икоуниреномически
обтисустатант), (6) сътворително сустатантно икоуниреномическо обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие
(ИУРОУ)

Сустатитно
ИУРОУ

Субстатно
ИУРОУ

Запасово
ИУРОУ

Сустатантно
ИУРОУ

(икоуниреномически обтисустатит)

(икоуниреномически обтисубстат)

(икоуниреномически обтизапас)

(икоуниреномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на
ИУРОУ]

[външно същество на
ИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРОУ]

вид икоуниреномическа
суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

(икоуниреномически обтисубстантит)
(вид икоунире- (вид икоуниреномически сус- номическа субтит)
станция)

Сътворително
(пригодно)
ИУРОУ
(сътворителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно)
субстатно ИУРОУ

Сътворител-но
(пригодно)
запасово
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИУРОУ

(сътворителен
икоуниреномически обтисустатит)

(сътворителен
икоуниреномически обтисубстат)

(сътворителен
икоуниреномически обтизапас)

(сътворителен
икоуниреномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[общо състояние на външното същество
на ИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтипригодност}

{субстатна
икоуниреномическа обтипригодност}

{запасова икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

(вид специ(вид специфант на икоу- фант на икоуниреномически ниреномическа
сустит)
субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРОУ]
{икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРОУ

Работно
(сметно) субстатно ИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРОУ

(работен икоуниреномически обтисустатит)

(работен икоуниреномически обтисубстат)

(работен икоуниреномически обтизапас)

(работен икоуниреномически
обтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРОУ
(творчески икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРОУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРОУ

(творчески
икореномически обтисустатит)

(творчески
икореномически обтисубстат)

(творчески
икореномически обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИУРОУ]

[творческо
вън-шно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
{икоуниреномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) субстатно
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРОУ

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстат)

(изпълнителен
икоуниреномически обтизапас)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на
външното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИУРОУ
(съзидателен
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРОУ]

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРОУ

(съзидателен
икоуниреномически обтисустатит)

(съзидателен
икоуниреномически обтисубстат)

(съзидателен
икоуниреномически обтизапас)

(съзидателен
икоуниреномически обтисустатант)

[вътрешно
със-тояние на
ця-лостното
съще-ство на
ИУРОУ]

[вътрешно
състояние на
вътрешното
същество на
ИУРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вън- тояние на общошното същест- то същество на
во на ИУРОУ]
ИУРОУ]

{икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатитна
{субстатна
икоуниреноикоуниреномическа обмическа об(вид икоунирено- тиизгодност} тиизгодност}
мическо съ(вид съдържа- (вид съдържадържание)
ние на икоуни- ние на икоуниреномически
сустит)

реномическа
субстанция)
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{запасова икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)
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{сустатантна
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРОУ
(унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) субстатно ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно ИУРОУ

(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен
ен икоуниреен икоуниреен икоуниреикоуниреноминомически
номически
номически
чески обтисусобтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
татант)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическаобти
удовлетвореност}

{запасова икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

(вид икоуниреномически специ- (вид специфит (вид специфит
на икоунирена икоунирефит)
номически
номическа
сустит)
субстанция)

СУСТАТАНТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (sustatantal
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
сустатантно икоуниреномическо обтиучастие;
сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТАНТНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(sustatantal ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икоуниреномически субтисубстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква сустатантна възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икоуниреномически
сустатантен субект [на субстантивностен сустатантен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatantal ecounirenomic subject)] във
икоуниреномическото
възпроизводство;
сустатантна
икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическото възпроизводство; сустатантна икономическа субтизначимост
(същото като сустатантен икономически субтисубективит) и сустатантен
икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически
субтиобективит) (вж. икоуниреномика), взети заедно в тяхното цялостно
единство; една от разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтисустатантност* (ecounirenomic subtisustatantness), последната като общо понятие
за икоуниреномическа субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness) и
икоуниреномическо субтизапасност* (ecounirenomic subtistockness); общо
понятие за субстатно икоуниреномическо субтиучастие и запасово икоуниреномическо субтиучастие (икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност). Сустатантното икоуниреномическо субтиучастие е сустатантен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна сустатантна оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка,
т.е. е субективно-субстантивностна сустатантна икоуниреномическа
оценка* (subjectively-substantivitical sustatantal ecounirenomic appraisement).
Сустатантното икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване
на
сустатантната икоуниреномическа
субтиенергия
(sustatantal
ecounirenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна икоуниреномическа субтиактивност (вж. икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна икоуниреномическа субтипотенциалност (също).
Сустатантното икоуниреномическо субтиучастие акцентира върху
дейността на сустатантния икоуниреномически субект, който формира структурата на сустатантния икоуниреномически субтиингредиент, последният в
качеството му на икоуниреномически диспозант (т.е. като съотношение между
икоуниреномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на икоуниреномическото субтиучастие са: (1) сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит и същото като сустатантна икоуниреномическа ценностност и като сустатантна икоуниреномическа отдаденост), (2) сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие
(същото като сустатантен икоуниреномически субтиинцентит и като сус94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------татантна икоуниреномическа феност), (3) сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатантен икоуниреномически
субтицентит и като сустатантен икоуниреномически диспотант), (4) сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като
сустатантен икоуниреномически субтиуницентит и като сустатантен икоуниреномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго,
под сустатантно икоуниреномическо субтиучастие обикновено се подразбира
сустатантното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически трансцентит
(СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномическо участие)

СН инцентитално
икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически инцентит
(СН инцентитално
икоуниреномическо участие)

СН трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтитрансцентит
(СН икоуниреномическа ценностност;
СН икоуниреномическа отдаденост)

СН инцентитално

СН трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтитрансцентит
(СН трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СН икоуниреномическа заделеност)

СН инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоунирено-мически обтиинцентит
(СН инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СН центитално
икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически центит
(СН центитално
икоуниреномическо участие)

СН центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоунирено-мически субтицентит
(СН икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиинцентит
(СН икоуниреномическа феност)

СН центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтицентит
(СН центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатантното икоуниреномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СН – сустатантен; обти –
обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо;
плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН икономическа
значимост;
СН икономически
субективит

СН икотехномически принос;
СН икотехномически обективит

СН икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически субстантит

СН икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтисубективит;
СН икономическа
реализираност

СН икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиобективит;
СН икотехномическа
реализираност

СН икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтисубстантит;
СН икоуниреномическа реализираност

СН икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтисубективит;
СН икономически
интерес

СН икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиобективит;
СН икотехномическа
зададеност

СН икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтисубстантит;
СН икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Сустатантно икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СН –
сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)

97

617

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност (ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРСУ

Трансцентитал- Инцентитално
но ИУРСУ
ИУРСУ

Центитално
ИУРСУ

(икоуниреномически субтиуницентит)

(икоуниреномически субтитрансцентит)

(икоуниреномически субтиинцентит)

(икоуниреномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРСУ]

[вътрешна определеност на
ИУРСУ]

[външна определеност на
ИУРСУ]

[общо понятие за определност на
ИУРСУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИУРСУ

Сустатитно
трансцентитално ИУРСУ

Сустатитно инцентитално
ИУРСУ

Сустатитно
центитално
ИУРСУ

(сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сустатитен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно
същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно
същество на
общата определеност на
ИУРСУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит
на икоуниреномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасово
ИУРСУ
(икоуниреномически субтизапас)
[външно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИУРСУ

Субстатно трансцентитално
ИУРСУ

Субстатно инцентитално
ИУРСУ

Субстатно
центитално
ИУРСУ

(субстатен
икоуниреномически субтиуницен-тит)

(субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

(субстатен
икоуниреномически субтиинцентит)

(субстатен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИУРСУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

(вид субстанция на
икоуниреномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИУРСУ

Запасово трансцентитално
ИУРСУ

Запасово инцентитално
ИУРСУ

Запасово центитално
ИУРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРСУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическа
същност)

(вид суперстан-та на
икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на
икоуниреномически диспозант)
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Сустатантно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРСУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРСУ

Сустатантно
центитално
ИУРСУ

(сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРСУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИУРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРСУ]

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант
на икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното икоуниреномическо субтиучастие са: сустатантно възпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal
reproductional ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно производствено икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal production
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разменно икоуниреномическо
субтиучастие*
(sustatantal
exchange
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разпределително икоуниреномическо
субтиучастие*
(sustatantal
distributional
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно потребително икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal consumption ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно стопанствено икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal protoeconomizing ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
сустатантно следпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие*
(sustatantal post-production ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно предипотребително икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal before-consumption ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно посредническо икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal
intermediationary ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно
бизнес икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal business ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно алокативно икоуниреномическо
субтиучастие* (sustatantal allocative ecounirenomic subtiparticipation
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно икоуниреномическо
субтиучастие* (individual sustatantal ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено сустатантно икоуниреномическо субтиучастие*
(firm sustatantal ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатантно
икоуниреномическо
субтиучастие*
(social
sustatantal
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и сустатантно създавано икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal gived
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно
сустатантно икоуниреномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен
икоуниреномически субтисустатант), (2) съзидателно сустатантно икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически
субтисустатант), (3) изпълнително сустатантно икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически субтисустатант), (4)
творческо сустатантно икоуниреномическо субтиучастие (същото като
творчески икоуниреномически субтисустатант), (5) работно сустатантно
икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен икоуниреномически
субтисустатант), (6) сътворително сустатантно икоуниреномическо субтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)
Сустатитно
ИУРСУ

Субстатно
ИУРСУ

Запасово
ИУРСУ

Сустатантно
ИУРСУ

(икоуниреномически субтисустатит)

(икоуниреномически субтисубстат)

(икоуниреномически субтизапас)

(икоуниреномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИУРСУ]

[външно същество на
ИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа
суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИУРСУ

Сътворител-но
(пригодно)
запасово
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИУРСУ

(сътворителен
(сътворителен икоуниреномиикоуниреноми- чески субтизачески субтипас)
субстат)
[общо състоя[общо състоя[общо понятие
ние на цялост- [общо състоян- ние на външза състояние на ното същество
ие на вътреш- ното същество
ИУРСУ]
ното същество
на ИУРСУ]
на ИУРСУ]
на
ИУРСУ]
{икоуниреноми- {сустатитна
{запасова икоческа субти{субстатна
икоуниреномиуниреномипригодност}
ческа субтип- икоуниреноми- ческа субтическа субтиригодност}
пригодност}
(вид икоуниренопригодност}
мически специ- (вид специфант
(вид специфант)
(вид специна икоуниренофант на икоуфант на икоу- ниреномическа
мически сусниреномическа суперстанта)
тит)
субстанция)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатант)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРСУ

(сътворителен
икоуниреномически субтисубстантит)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатит)
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[общо състояние на общото
същество на
ИУРСУ]
{сустатантна
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРСУ]
{икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРСУ

(работен икоуниреномичес-ки
субтисуста-тит)

(работен икоуниреномически субтисубстат)

(работен икоуниреномически субтизапас)

(работен икоуниреномически
субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова ико{субстатна
униреномиикоуниреномическа сметна ческа сметна
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(разновидност (разновидност
на форма на
на форма на
икоуниреноми- икоуниреномическа субстан- ческа суперстанта)
ция)

{сустатантна
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРСУ

Творческо
(пол-зваемо)
запасово
ИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески
икореномически субтисубстат)

(творчески
икореномически субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтисустатит)

(изпълнителен (изпълнителен
икоуниреноми- икоуниреномически субтически субтизасубстат)
пас)

(изпълнителен
икоуниреномически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреноми- униреномичесческа субтика субтизадозадоволеност}
воленост}

{сустатантна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически субтисубстантит)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатит)

(съзидателен
икоуниреномически субтисубстат)

(съзидателен
икоуниреномически субтизапас)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатант)

[вътрешно състояние на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреномиуниреномическа субтииз- ческа субтигодност}
изгодност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит)
{икоуниреномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа форма)

{икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Изпълнително
Изпълнително
(задоволява-що) (задоволяващо)
сустатитно
субстатно
ИУРСУ
ИУРСУ
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[външно състояние на
външното същество на
ИУРСУ]

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРСУ
(унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатитно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) субстатно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатантно ИУРСУ

(унисъзидателен икоуниреномически субтисустатит)

(унисъзидателен икоуниреномически
субтисубстат)

(унисъзидател- (унисъзидателен
ен икоуниреикоуниреноминомически
чески
субтизапас)
субтисустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическасубти
удовлетвореност}

{запасова икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТАНТНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ
(sustatantal ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
сустатантно икоуниреномическо субтиучастие;
сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТАНТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatantal
ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икоуниреномически субстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатантен икоуниреномически субект* (substantivitical ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатантна икономическа значимост
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като сустатантен икономически субективит) и сустатантен икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически обективит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за сустатантно икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатантен икоуниреномически субтисубстантит) и сустатантно икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатантен икоуниреномически обтисубстантит)
(вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сустатантност* (ecounirenomic sustatantness), последната като общо понятие за
икоуниреномическа субстатност* (ecounirenomic substatness) и икоуниреномическа запасност* (ecounirenomic stockness); общо понятие за субстатно
икоуниреномическо участие и запасово икоуниномическо участие (икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното икоуниреномическо участие е форма на съществуване на сустатантната икоуниреномическа енергия (sustatantal ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна икоуниреномическа активност (вж. икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна икоуниреномическа потенциалност (също).
Сустатантното икоуниреномическо участие акцентира върху дейността на
икоуниреномическия субект, който формира структурата на сустатантния икоуниреномически ингредиент, последният в качеството му на икоуниреномически диспозант (т.е. като съотношение между икоуниреномическа същност и
икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на сустатантното икоуниреномическо участие са: (1) сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие (същото като сустатантен икоуниреномически трансцентит), (2) сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие (същото
като сустатантен икоуниреномически инцентит), (3) сустатантно центитално икоуниреномическо участие (същото като сустатантен икоуниреномически центит), (4) сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие
(същото като сустатантен икоуниреномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1).
Ако не е посочено друго, под сустатантно икоуниреномическо участие обикновено се подразбира сустатантното трансцентитално икоуниреномическо
участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически трансцентит
(СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномическо участие)

СН инцентитално
икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически инцентит
(СН инцентитално
икоуниреномическо участие)

СН трансцентитално икоуниреномиеско субтиучастие;
СН икоуниреномически субтитранс-С
(СН икоуниреномическа ценностност;
СН икоуниреномическа отдаденост)

СН инцентитално

СН трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтитрансцентит
(СН трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СН икоуниреномическа заделеност)

СН инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтиинцентит
(СН инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СН центитално
икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически центит
(СН центитално
икоуниреномическо участие)

СН центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтицентит
(СН икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиинцентит
(СН икоуниреномическа феност)

СН центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтицентит
(СН центитална
икоуниреномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатантното икоуниреномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икоуниреномически статут негови разновидности са
(1) сустатантно икоуниреномическо субтиучастие (сустатантен икоуниреномически субтисубстантит) и (2) сустатантно икоуниреномическо обтиучастие (сустатантен икоуниреномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СН икономическа
значимост;
СНикономически
субективит

СН икотехномически принос;
СН икотехномически обективит

СН икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически субстантит

СН икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтисубективит;
СН икономическа
реализираност

СН икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиобективит;
СН икотехномическа
реализираност

СН икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтисубстантит;
СН икоуниреномическа реализираност

СН икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтисубективит;
СН икономически
интерес

СН икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиобективит;
СН икотехномическа
зададеност

СН икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтисубстантит;
СН икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Сустатантно икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното икоуниреномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРУ – икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРУ
(икоуниреномически сустатит)
[цялостно същество на
ИУРУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРУ

Трансцентитално ИУРУ

Инцентитално
ИУРУ

Центитално
ИУРУ

(икоуниреномически уницентит)

(икоуниреномически трансцентит)

(икоуниреномически инцентит)

(икоуниреномически центит)

[цялостна определеност на
ИУРУ]

[вътрешна определеност на
ИУРУ]

[външна определеност на
ИУРУ]

[общо понятие
за определеност на
ИУРУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно уницентитално
ИУРУ

Сустатитно
трансцентитално
ИУРУ

Сустатитно инцентитално
ИУРУ

Сустатитно
центитално
ИУРУ

(сустатитен
икоуниреномически уницентит)

(сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически инцентит)

(сустатитен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИУРУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИУРУ]

[цялостно същество на общата определеност на ИУРУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит на
икоуниреномически диспозант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатно
ИУРУ

Субстатно уницентитално
ИУРУ

Субстатно трансцентитално
ИУРУ

Субстатно инцентитално
ИУРУ

(икоуниреномически субстат)

(субстатен икоуниреномически уницентит)

(субстатен икоуниреномически
трансцентит)

(субстатен икоуниреномически инцентит)

[вътрешно същество на
ИУРУ]

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИУРУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

Запасово
ИУРУ

Запасово уницентитално
ИУРУ

Запасово трансцентитално
ИУРУ

Запасово инцентитално ИУРУ

Запасово центитално ИУРУ

(икоуниреномически запас)

(запасов икоуниреномически
уницентит)

(запасов икоуниреномически
трансцентит)

(запасов икоуниреномически
инцентит)

(запасов икоуниреномически центит)

[външно същество на
ИУРУ]

[външно същес- [външно същесттво на цялостна- во на вътрешната определеност та определеност
на ИУРУ]
на ИУРУ]

[външно същество на външната определеност на ИУРУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически
диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозант)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид суперстанта на икоуниреномическа същност)
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Субстатно центитално ИУРУ

(субстатен
икоуниреномически центит)
[вътрешно същество на общата определеност на
ИУРУ]
(вид субстанция на икоуниреномически
диспозант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сустатантно
ИУРУ
(икоуниреномически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРУ

Сустатантно
центитално
ИУРУ

(сустатантен
икоуниреномически уницентит)

(сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически инцентит)

(сустатантен
икоуниреномически центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРУ]

(вид сустант на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант на
икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното икоуниреномическо участие са: сустатантно
възпроизводствено икоуниреномическо участие* (sustatantal reproductional
ecounirenomic participation (share)), сустатантно производствено икоуниреномическо участие* (sustatantal production ecounirenomic participation (share)),
сустатантно разменно икоуниреномическо участие* (sustatantal exchange
ecounirenomic participation (share)), сустатантно разпределително икоуниреномическо участие* (sustatantal distributional ecounirenomic participation
(share)), сустатантно потребително икоуниреномическо участие* (sustatantal consumption ecounirenomic participation (share)), сустатантно стопанствено
икоуниреномическо
участие*
(sustatantal
protoeconomizing
ecounirenomic participation (share)), сустатантно следпроизводствено икоуниреномическо
участие*
(sustatantal
post-production
ecounirenomic
participation (share)), сустатантно предипотребително икоуниреномическо
участие* (sustatantal before-consumption ecounirenomic participation (share)),
сустатантно посредническо икоуниреномическо участие* (sustatantal intermediationary ecounirenomic participation (share)), сустатантно бизнес икоуниреномическо участие* (sustatantal business ecounirenomic participation (share)),
сустатантно алокативно икоуниреномическо участие* (sustatantal
allocative ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно икоуниреномическо участие* (individual sustatantal ecounirenomic
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до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)), фирмено сустатантно икоуниреномическо участие*
(firm sustatantal ecounirenomic participation (share)), обществено сустатантно
икоуниреномическо участие* (social sustatantal ecounirenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно усвоявано икоуниреномическо участие*
(sustatantal assimilated ecounirenomic participation (share)) и сустатантно създавано икоуниреномическо участие* (sustatantal gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно икоуниреномическо участие (същото като унисъзидателен икоуниреномически сустатант), (2) съзидателно сустатантно икоуниреномическо
участие (същото като съзидателен икоуниреномически сустатант), (3) изпълнително сустатантно икоуниреномическо участие (същото като изпълнителен икоуниреномически сустатант), (4) творческо сустатантно икоуниреномическо участие (същото като творчески икоуниреномически сустатант), (5)
работно сустатантно икоуниреномическо участие (същото като работен
икоуниреномически сустатант), (6) сътворително сустатантно икоуниреномическо участие (същото като сътворителен икоуниреномически сустатант).
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 2.
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатантното икоуниреномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРУ – икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРУ
(сътворителен
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сустатитно
ИУРУ

Субстатно
ИУРУ

Запасово
ИУРУ

Сустатантно
ИУРУ

(икоуниреномически сустатит)

(икоуниреномически субстат)

(икоуниреномически запас)

(икоуниреномически сустатант)

[цялостно същество на
ИУРУ]

[вътрешно същество на
ИУРУ]

[външно същество на
ИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИУРУ

Сътворително
(пригодно)
запасово
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИУРУ

(сътворителен
икоуниреномически сустатит)

(сътворителен
икоуниреномически субстат)

(сътворителен
икоуниреномически запас)

(сътворителен
икоуниреномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИУРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
икоуниреномическа пригодност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа прическа пригодност}
годност}

(вид специфант на икоуниреномически
сустит)

(вид специфант
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфант на икоуниреномическа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРУ
(работен икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРУ

Работно (сметно) запасово
ИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРУ

(работен икоуниреномически
сустатит)

(работен икоуниреномически
субстат)

(работен икоуниреномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа сметна
ческа сметна
задоволеност} задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

115

635

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИУРУ

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИУРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРУ

(творчески ико(творчески
униреномически икоуниреноми(творчески
субстат)
чески запас)
икоуниреноми[творческо вън[творческо
[творческо
чески субстаншно
състояние
външно състовъншно състотит)
на вътрешното
яние на цялосяние на външ[творческо
същество
на
тното същество
ното същество
външно състоИУРУ]
на ИУРУ]
на ИУРУ]
яние на ИУРУ]
{субстатна
{сустатитна
{запасова ико{икоуниреномиикоуниреномиикоуниреноуниреномическа ползваема мическа полз- ческа ползваема ческа ползвазадоволеност}
задоволеност}
ваема задовоема задоволе(разновидност
леност}
ност}
на икоунирено(разновидност
(разновидност
(разновидност
мическа форма)
на форма на
на форма на
на форма на
икоуниреномиикоуниреномиикоуниреномически сустит)
ческа суперческа субстанстанта)
ция)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРУ

(творчески
икоуниреномически сустатит)

Изпълнително
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
сустатитно
субстатно ИУРУ
ИУРУ

Творческа
(пол-зваемо)
сустатантно
ИУРУ
(творчески икоуниреномически сустатант)
[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]
{сустатантна
икоуниреномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРУ

(изпълнителен
икоуниреномически сустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически субстат)

(изпълнителен
икоуниреномически запас)

(изпълнителен
икоуниреномически сустатант)

[външно състо{икоуниреноми- яние на цялостческа задоволе- ното същество
на ИУРУ]
ност}
{сустатитна
[външно съсикоуниренотояние на
мическа задоИУРУ]
воленост}
(вид икоуниреномическа форма) (вид форма на
икоуниреномически сустит)

[външно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[външно състояние на външното същество на ИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]

{субстатна
икоуниреномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа задово- ческа задоволеленост}
ност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(изпълнителен
икоуниреномически субстантит)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически сустатит)

(съзидателен
икоуниреномически субстат)

(съзидателен
икоуниреномически запас)

(съзидателен
икоуниреномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа изгод(вид икоуниреноност}
мическо съ(вид съдържадържание)
ние на икоуниреномически
сустит)

{субстатна
икоуниреномическа игодноност}
(вид съдържание на икоуниреномическа субстанция)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатант-но ИУРУ

(унисъзидателен икоуниреномически сустатит)

(унисъзидателен
икоуниреномически субстат)

(унисъзидателен икоуниреномически
запас)

(унисъзидателен икоуниреномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа удовле- ческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

Съзидателно
(изгодно) ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа изгодност}

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ
(унисъзидателен икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СУСТАТАНТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (sustatantal
ecounirenomic participation (share)) (ки) – във:
сустатантно икоуниреномическо участие;
сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие;
сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие;
сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие;
сустатантно центитално икоуниреномическо участие.
СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икокореномически обтиинцентит, сустатантна инцентитална икокореномическа заделеност, (*) – сустатантен инцентитален икокореномически ингредиент, който
на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на сустатантен икокореномически субект [на субстантивностен сустатантен икокореномически субект* (substantivitical sustatantal
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтиинцентит) и сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтиинцентит) (както и общо понятие за сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост
и сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос) и сустатантно
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатантната инцентитална икономическа обтизначимост е сустатантна икономическа оценка на
сустатантния инцентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един
от конкретните изрази на икокореномическата обтисустатантност*
(ecocorenomic obtisustatantness), последната като общо понятие за икокореномическа обтисубстатност* (ecocorenomic obtisubstatness) и икокореномическа обтизапасност* (ecocorenomic obtistockness); общо понятие за субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие и запасово инценти118
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тално икокореномическо обтиучастие (икокореномическият сустатант е
типична реализация на икокореномическия сустант) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатантното инцентитално икокореномическо обтиучастие е сустатантен икокореномически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка на
същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сустатантна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical sustatantal ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатантното инцентитално икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на сустатантната инцентитална икокореномическа обтиенергия (sustatantal incentital ecocorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна инцентитална икокореномическа обтиактивност (вж. сустатантна инцентитална икокореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна
инцентитална икокореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на сустатантното икокореномическо обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СН инцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически инцентит
(СН инцентитално икоуниреномическо участие)

СН инцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномически инцентит
(СН инцентитално икокореномическо участие)

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

СН инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиинцентит
(СН икоуниреномическа феност)

СН инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтиинцентит
(СН икокореномическа феност)

СН инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтиинцентит

СН нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтиинцентит
(СН инцентитална икокореномическа заделеност)

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

(СН инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

120

640

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното инцентитално икокореномическо обтиучастие са:
сустатантно възпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal reproductional incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно производствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal production incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно разменно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal exchange incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно разпределително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal distributional incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно потребително инцентитално
икокореномическо обтиучастие* (sustatantal consumption incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно стопанствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal protoeconomizing
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно следпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal postproduction incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно
предипотребително инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(sustatantal before-consumption incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно посредническо инцентитално икокореномическо
обтиучастие*
(sustatantal
intermediationary
incentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно бизнес инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal business incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно алокативно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal allocative incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual sustatantal
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатантно
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm sustatantal incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (social sustatantal incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно инцентитално усвоявано икоuкореномичес(sustatantal
incentital
assimilated
ecocorenomic
ко
обтиучастие*
obtiparticipation (obtishare)) и сустатантно инцентитално създавано икоко121
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо обтиучастие* (sustatantal incentital gived ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното инцентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking sustatantal incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически обтисустатант* (unimaking incentital ecocorenomic obtisustatant)], (2) съзидателно сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (making
sustatantal incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически обтисустатант* (making
incentital ecocorenomic obtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен
инцентитален икокореномически обтисустатант* (implementationary
incentital ecocorenomic obtisustatant)], (4) творческо сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative sustatantal incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески инцентитален икокореномически обтисустатант* (creative incentital ecocorenomic
obtisustatant)], (5) работно сустатантно инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (working sustatantal incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като работен инцентитален икокореномически обтисустатант* (working incentital ecocorenomic obtisustatant)], (6) сътворително
сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing
sustatantal incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
сътворителен инцентитален икокореномически обтисустатант*
(performing incentital ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо
обтиучастие
едновременно
според
ценностната
икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.

122

642

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното инцентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – инцентитално икокореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икокореномическо обтиучастие
(ИЦИКРОУ)
(инцентитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРОУ

Субстатно
ИЦИКРОУ

Запасово
ИЦИКРОУ

Сустатантно
ИЦИКРОУ

(инцентитален икокореномически
обтисустатит;

(инцентитален икокореномически обтисубстат;

(инцентитален икокореномически
обтизапас;

(инцентитален икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиинцентит) обтиинцентит)

сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРОУ]

[външно същество на
ИЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРОУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРОУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИКРОУ
(работен инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРОУ

(работен инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен инцентитален икокореномически
обтисубстат;

(работен инцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен инцентитал-ен
икокореномически
обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиинцентит)

работен субстатен икокореномически обтиинцентит)

работен запасов икокореномически обтиинцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиинцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРОУ
(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(творчески
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икокореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икокореномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икокореномически обтиинцентит)

творчески запасов икокореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икокореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРОУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРОУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна инцентиталнаикокореноми-ческа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРОУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ИЦИКРОУ
сово
тантно
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен икокорелен икокорелен икокоремически обтиномически
номически об- номически обсубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномически обтиин- обтиинцентит) обтиинцентит) чески обтиинцентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
{сустатитна
инцентицентитална
инцентиинцентитална
икокоикокореномитална
икокотална икокореномическа
ческа обтиуреномическа
реномическа
обтиудовледовлеобтиудовлеобтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
субсмическа супермически сусномически
танция)
станта)
тант)
сустит)

СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икокореномически субтиинцентит, сустатантна икокореномическа феност, (*) – сустатантен инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно
равнище като субективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сустатантен икокореномически субект [на субстантивностен сустатантен икокореномически субект* (substantivitical sustatantal ecocorenomic
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от сустатантна инцентитална
икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически
субтиинцентит) и сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтиинцентит) (както и
общо понятие за сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие
[в т.ч. и за сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост и сустатантенинцентитален икотехномически субтипринос) и сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където сустатантната инцентитална икономическа субтизначимост е сустатантна икономическа оценка на
сустатантния инцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един
от конкретните изрази на икокореномическата субтисустатантност*
(ecocorenomic subtisustatantness), последната като общо понятие за икокореномическа субтисубстатност* (ecocorenomic subtisubstatness) и икокореномическа субтизапасност* (ecocorenomic subtistockness); общо понятие за субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие и запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие (икокореномическият сустатант е
типична реализация на икокореномическия сустант) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатантното инцентитално икокореномическо субтиучастие е сустатантен икокореномически ингредиент в качеството
му на субективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка на
същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е субективносубстантивностна сустатантна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical sustatantal ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатантното инцентитално икокореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на сустатантната инцентитална икокореномическа субтиенергия (sustatantal incentital ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна инцентитална икокореномическа субтиактивност (вж. сустатантна инцентитална икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална икокореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна инцентитална икокореномическа субтипотенциалност (също). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представля-
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ва една от разновидностите на сустатантното икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СН инцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически инцентит
(СН инцентитално икоуниреномическо участие)

СН инцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномически инцентит
(СН инцентитално икокореномическо участие)

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

СН инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиинцентит
(СН икоуниреномическа феност)

СН инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтиинцентит
(СН икокореномическа феност)

СН инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтиинцентит

СН нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтиинцентит
(СН инцентитална икокореномическа заделеност)

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

(СН инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното инцентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal reproductional incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно производствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal production incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разменно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal exchange incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разпределително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal distributional incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно потребително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal consumption
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно стопанствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal
protoeconomizing incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно следпроизводствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal post-production incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно предипотребително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal before-consumption incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно посредническо инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (sustatantal intermediationary incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно бизнес инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal business incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно алокативно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal allocative
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(individual sustatantal incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
фирмено сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(firm sustatantal incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(social sustatantal incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно инцентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (sustatantal incentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сустатантно инцентитално създавано икокореномическо
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (sustatantal incentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното инцентитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking sustatantal incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически субтисустатант* (unimaking incentital ecocorenomic subtisustatant)], (2) съзидателно сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making sustatantal incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически субтисустатант* (making
incentital ecocorenomic subtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически субтисустатант* (implementationary
incentital ecocorenomic subtisustatant)], (4) творческо сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative sustatantal incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески инцентитален икокореномически субтисустатант* (creative incentital ecocorenomic
subtisustatant)], (5) работно сустатантно инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (working sustatantal incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като работен инцентитален икокореномически субтисустатант* (working incentital ecocorenomic subtisustatant)], (6) сътворително сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(performing sustatantal incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически субтисустатант* (performing incentital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо
субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното инцентитално икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – инцентитално икокореномическо субтиучастие)

Инцентитално икокореномическо
субтиучастие
(ИЦИКРСУ)
(инцентитален икокореномически
субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРСУ

Субстатно
ИЦИКРСУ

Запасово
ИЦИКРСУ

Сустатантно
ИЦИКРСУ

(инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(инцентитален
икокореномически субтизапас;

(инцентитален икокореномически
субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически
реномически
субтиинцентит) субтиинцентит)

сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРСУ]

[външно същество на
ИЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРСУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтипригодност}
(вид икокорено-мически
специ-фант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРСУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно)
ИЦИКРСУ
(работен инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРСУ

(работен инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(работен инцентитален икокореномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икокореномически
субтизапас;

(работен инцентитален
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтиинцентит)

работен субстатен икокореномически субтиинцентит)

работен запасов
икокореномически субтиинцентит)

работен сустатантен икокореномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРСУ
(творчески
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРСУ

(творчески инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески инцентитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески инцентитален икокореномически
субтизапас;

(творчески инцентитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икокореномически субтиинцентит)

творчески запасов икокореномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икокореномически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на
ИЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРСУ]

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

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}
(вид икокорено-мическа
форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРСУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРСУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРСУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно
ИЦИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИЦИКРСУ

(унисъзидателен инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(унисъзидател(унисъзидател- (унисъзидателен инцентитален ен инцентитален ен инцентитаикокореномиикокореномилен икокоречески субтисуб- чески субтиза- номически субстат;
пас;
тисустатант;
унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен икозапасов икокосустатантен
кореномически
реномически
икокореномисубтиинцентит) субтиинцентит) чески субтиинцентит)
[цялостно със[цялостно със[цялостно състояние на въттояние на вънтояние на обрешното същес- шното същество щото същество
тво на
на
на ИЦИКРСУ]
ИЦИКРСУ]
ИЦИКРСУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
инцентицентитална
инцентитална икокоикокореномитална икокореномическа
ческа субтиуреномическа
субтиудовледовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокореномическа субсмическа супермически сустанция)
станта)
тант)

унисъзидателен сустатитен
икокореномически субтиинцентит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]
{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икокореномически сустит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
ИЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИКРСУ

СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatantal incentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатантен икокореномически инцентит,
(*) – сустатантен инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен
икокореномически субект [на субстантивностен сустатантен икокореномически субект* (substantivitical sustatantal ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа дизюнкция) от сустатантна инцентитална икономическа значимост (същото като сустатантен икономически инцентит) и сустатантен
инцентитален икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически инцентит) (както и общо понятие за сустатантно инцентитално
икореномическо участие (в т.ч. за сустатантна инцентитална икономическа
значимост и сустатантен инцентитален икотехномически принос) и сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатантната инцентитална икономическа значимост е сустатантна икономическа оценка на
сустатантния инцентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сустатантност* (ecocorenomic
sustatantness), последната като общо понятие за икореномическа субстатност* (ecocorenomic substatness) и икокореномическа запасност*
(ecocorenomic stockness); общо понятие за субстатно инцентитално икокореномическо участие и запасово инцентитално икокономическо участие (икокореномическият сустатант е типична реализация на икокореномическия
сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие
(същото като сустатантен икокореномически субтиинцентит и като сустатантна икокореномическа феност) и сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икокореномически обтиинцентит и като сустатантна инцентитална икокореномическа заделеност)
(вж. икокореномика). Сустатантното инцентитално икокореномическо
участие е форма на съществуване на сустатантната инцентитална икокореномическа енергия (sustatantal incentital ecocorenomic energy) и отношение
на признаване на приложената сустатантна инцентитална икокореномическа активност (вж. сустатантна инцентитална икокореномическа дейност).
Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална икокореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна инцентитална икокореномическа потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатантното икокореномическо
участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СН инцентитално
икоуниреномическо участие;
СН икоуниреноми-чески инцентит
(СН икоуниреномическо участие)

СН инцентитално
икокореномическо участие;
СН икокореномически инцентит
(СН икокореномическо участие)

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

СН инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиинцентит
(СН икоуниреномическа феност)

СН инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтиинцентит
(СН икокореномическа феност)

СН инцентитално икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтиинцентит
(СН инцентитатална икореномичес-ка заделеност)

СН инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтитрансцентит
(СН инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СН инцентитално икокореномическо обтиучастие;
СН икокореноми-чески обтиинцентит
(СН инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно инцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие (сустатантен
икокореномически субтиинцентит) и (2) сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие (сустатантен икокореномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното инцентитално икокореномическо участие са: сустатантно възпроизводствено инцентитално икокореномическо участие*
(sustatantal reproductional incentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно производствено инцентитално икокореномическо участие*
(sustatantal production incentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно разменно инцентитално икокореномическо участие* (sustatantal
exchange incentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно разпределително
инцентитално
икокореномическо
участие*
(sustatantal
distributional incentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно потребително инцентитално икокореномическо участие* (sustatantal
consumption incentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно стопанствено инцентитално икокореномическо участие* (sustatantal
protoeconomizing incentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно
следпроизводствено инцентитално икокореномическо участие* (sustatantal
post-production incentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно предипотребително инцентитално икокореномическо участие* (sustatantal
before-consumption incentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно
посредническо инцентитално икокореномическо участие* (sustatantal
intermediationary incentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно
бизнес инцентитално икокореномическо участие* (sustatantal business
incentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно алокативно инцентитално икокореномическо участие* (sustatantal allocative incentital
ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно
инцентитално икокореномическо участие* (individual sustatantal incentital
ecocorenomic participation (share)), фирмено сустатантно инцентитално
икокореномическо участие* (firm sustatantal incentital ecocorenomic
participation (share)), обществено сустатантно инцентитално икокореномическо участие* (social sustatantal incentital ecocorenomic participation (share))
и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно инцентитално усвоявано икокореномическо
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (sustatantal incentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
сустатантно инцентитално създавано икокореномическо участие*
(sustatantal incentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното инцентитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно инцентитално икокореномическо участие* (unimaking sustatantal incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически сустатант* (unimaking
incentital ecocorenomic sustatant)], (2) съзидателно сустатантно инцентитално икокореномическо участие* (making sustatantal incentital ecocorenomic
participation (share)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически сустатант* (making incentital ecocorenomic sustatant)], (3) изпълнително сустатантно инцентитално икокореномическо участие*
(implementationary sustatantal incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически сустатант*
(implementationary incentital ecocorenomic sustatant)], (4) творческо сустатантно инцентитално икокореномическо участие* (creative sustatantal
incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески инцентитален икокореномически сустатант* (creative incentital ecocorenomic
sustatant)], (5) работно сустатантно инцентитално икокореномическо
участие* (working sustatantal incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен инцентитален иккоореномически сустатант* (working
incentital ecocorenomic sustatant)], (6) сътворително сустатантно инцентитално икокореномическо участие* (performing sustatantal incentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален
икокореномически сустатант* (performing incentital ecocorenomic sustatant)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното
икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното инцентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – инцентитално икокореномическо участие)

Инцентитално
икокореномическо участие
(ИЦИКРУ)
(инцентитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИКРУ

Субстатно
ИЦИКРУ

Запасово
ИЦИКРУ

Сустатантно
ИЦИКРУ

(инцентитален икокореномически
сустатит;

(инцентитален икокореномически субстат;

(инцентитален икокореномически
запас;

(инцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически инцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
инцентит)
инцентит)

сустатантен
икокореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРУ]

[външно същество на
ИЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИКРУ
(работен инцентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРУ

(работен инцентитален
икокореномически сустатит;

(работен инцентитален икокореномически
субстат;

(работен инцентитален
икокореномически запас;

(работен инцентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
инцентит)

работен субстатен икокореномически инцентит)

работен запасов икокореномически инцентит)

работен сустатантен икокореномически
инцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРУ
(творчески инцентитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(творчески
инцентитален
икокореномически сустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически субстат;

(творчески инцентитален
икокореномически запас;

(творчески инцентитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически инцентит)

творчески субстатен икокореномически
инцентит)

творчески запасов икокореномически инцентит)

творчески сустатантен икокореномически инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
ИЦИКРУ]
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

149

669

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически инцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ИЦИКРУ
сово ИЦИКРУ
тантно
ИЦИКРУ
ИЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен
икокорелен икокорелен икокоремически субсномически за- номически сусномически
тат;
пас;
сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиинцентит)
инцентит)
чески инценчески инцентит)
тит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{запасова ин- {сустатантна
центитална
инцентиикокореномитална икокоческа удовлетреномическа
вореност}
удовлетвореност}
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокореномическа супермически сусстанта)
тант)

СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически
обтиинцентит, сустатантна инцентитална икореномическа заделеност, (*)
– сустатантен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно
равнище като обективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сустатантен икореномически субект [на субстантивностен сустатантен
икореномически субект* (substantivitical sustatantal ecorenomic subject)] във
152

672

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтиинцентит и като сустатантен инцентитален икономически интерес) и сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтиинцентит и като сустатантна инцентитална икотехномическа зададеност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази
на
икореномическата
обтисустатантност*
(ecorenomic
obtisustatantness), последната като общо понятие за икореномическа обтисубстатност* (ecorenomic obtisubstatness) и икореномическа обтизапасност*
(ecorenomic obtistockness); общо понятие за субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие и запасово инцентитално икореномическо обтиучастие (икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Сустатантното инцентитално икореномическо обтиучастие е сустатантен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатантна икореномическа
оценка* (objectively-substantivitical sustatantal ecorenomic appraisement) на
същностно равнище. Сустатантното инцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатантната инцентитална икореномическа обтиенергия (sustatantal incentital ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна инцентитална икореномическа обтиактивност (вж. сустатантна инцентитална икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна инцентитална икореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на сустатантното икореномическо обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сустатантното инцентиталното
икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, обти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното инцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост (сустатантен
икономически обтиинцентит) и (2) сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос (сустатантен икотехномически обтиинцентит).
Сустатантната инцентитална икономическа обтизначимост и сустатантният инцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на сустатантното инцентитално икореномическо обтиучастие (то е или сустатантна
инцентитална икономическа обтизначимост, или сустатантен инцентитален
икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатантен инцентитален дялов икореномически обтидиспозат (sustatantal incentital partitionary ecorenomic
obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие е сустатантен инцентитален дялов
икореномически обтидиспозант (sustatantal incentital partitionary ecorenomic
obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността
на сустатантния инцентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis
(на сустатантното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности
в лицето на сустатантната инцентитална икономическа обтизначимост
tobpardis и сустатантния инцентитален икотехномически обтипринос
tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатантния инцентитален дялов икореномически обтидиспозат сустатантната инцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатантна инцентитална икономическа оценка*
(sustatantal incentital economic estimatе) на сустатантния инцентитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя
се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата сустатантна инцентитална икономическа оценка на
сустатантния инцентитален икотехномически обтипринос (total sustatantal incentital economic estimatе of the sustatantal incentital ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната сустатантна инцентитална икономическа оценка на сустатантния инцентитален икотехномически обтипринос (average sustatantal
incentital economic estimatе of the sustatantal incentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната сустатантна инцентитална икономическа оценка на сустатантния инцентитален икотехномически обтипринос (marginal sustatantal incentital economic estimatе of the sustatantal incentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното инцентитално икореномическо обтиучастие са:
сустатантно възпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal reproductional incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно производствено инцентитално икореномическо
обтиучастие* (sustatantal production incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно разменно инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal exchange incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатантно разпределително инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal distributional incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно потребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal consumption incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно стопанствено инцентитално икореномическо
обтиучастие*
(sustatantal
protoeconomizing
incentital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно следпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal post-production incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно предипотребително
инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal beforeconsumption incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно
посредническо инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal
intermediationary incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно бизнес инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal
business incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно ало156
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кативно инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal
allocative incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие*
(individual sustatantal incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено
сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие* (firm
sustatantal incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие* (social sustatantal
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно инцентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (sustatantal incentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сустатантно инцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (sustatantal incentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното инцентитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking sustatantal incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатант*
(unimaking incentital ecorenomic obtisustatant)], (2) съзидателно сустатантно
инцентитално икореномическо обтиучастие* (making sustatantal incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически обтисустатант* (making incentital ecorenomic
obtisustatant)],
(3)
изпълнително
сустатантно
инцентитално
икореномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен
инцентитален икореномически обтисустатант* (implementationary
incentital
ecorenomic
obtisustatant)],
(4)
творческо
сустатантно
инцентитално икореномическо обтиучастие* (creative sustatantal incentital
ecorenomic
obtiparticipation
(obtishare))
[същото
като
творчески
инцентитален икореномически обтисустатант* (creative incentital
ecorenomic obtisustatant)], (5) работно сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие* (working sustatantal incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен инцентитален
икореномически
обтисустатант*
(working
incentital
ecorenomic
obtisustatant)], (6) сътворително сустатантно инцентитално икореномическо
обтиучастие*
(performing
sustatantal
incentital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален ико157
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически
обтисустатант*
(performing
incentital
ecorenomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
инцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното инцентитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – инцентитално икореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икореномическо обтиучастие
(ИЦИРОУ)
(инцентитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРОУ

Субстатно
ИЦИРОУ

Запасово
ИЦИРОУ

Сустатантно
ИЦИРОУ

(инцентитален икореномически обтисустатит;

(инцентитален икореномически обтисубстат;

(инцентитален икореномически обтизапас;

(инцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

субстатен икореномически
обтиинцентит)

запасов икореномически обтиинцентит)

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРОУ]

[външно същество на
ИЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРОУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРОУ
(работен инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРОУ

(работен инцентитален икореномически обтисустатит;

(работен инцентитален икореномически обтисубстат;

(работен инцентитален икореномически обтизапас;

(работен инцентитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтиинцентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтиинцентит)

работен сустатантен икореномически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРОУ
(творчески инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИРОУ

(творчески инцентита-лен
икореномически обтисустатит;

(творчески инцентита-лен
икореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икореномически обтиинцентит)

творчески запасов икореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРОУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ИЦИРОУ]
ИЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРОУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ИЦИРОУ]
тво на
ИЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически
субтиинцентит, сустатантна икореномическа феност, (*) – сустатантен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като
субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икореномически субект [на субстантивностен сустатантен икореномически
субект* (substantivitical sustatantal ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за сустатантна инцентитална икономическа
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтиинцентит и
като сустатантна икономическа феност) и сустатантен инцентитален
икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически
субтиинцентит и като сустатантна икотехномическа феност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един
от конкретните изрази на икореномическата субтисустатантност*
(ecorenomic subtisustatantness), последната като общо понятие за икореномическа субтисубстатност* (ecorenomic subtisubstatness) и икореномическа
субтизапасност* (ecorenomic subtistockness); общо понятие за субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие и запасово инцентитално икореномическо субтиучастие (икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното инцентитално икореномическо субтиучастие е
сустатантен икореномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно равнище
или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатантна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical sustatantal ecorenomic appraisement)
на същностно равнище. Сустатантното инцентитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на сустатантната инцентитална
икореномическа субтиенергия (sustatantal incentital ecorenomic subtienergy) и
отношение на признаване на приложената сустатантна инцентитална икореномическа субтиактивност (вж. сустатантна инцентитална икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална
икореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна инцентитална икореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сустатантното инцентитално
икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното инцентитално икореномическо субтиучастие са (1)
сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост (сустатантен
икономически субтиинцентит) и (2) сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос (сустатантен икотехномически субтиинцентит).
Сустатантната инцентитална икономическа субтизначимост и сустатантният инцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на сустатантното инцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост, или сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) и като двойка образуват сустатантен инцентитален дялов икореномически субтидиспозат (sustatantal incentital partitionary ecorenomic
subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие е сустатантен инцентитален дялов
икореномически субтидиспозант (sustatantal incentital partitionary ecorenomic
subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатантния инцентиталния дялов икореномически субтидиспозант
tsubpardis (на сустатантното икореномическо субтиучастие) е, че двете му
разновидности в лицето на сустатантната инцентитална икономическа
субтизначимост tsubpardis и сустатантния инцентитален икотехномически
субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатантния инцентитален дялов икореномически субтидиспозат
сустатантната инцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатантна инцентитална икономическа оценка* (sustatantal incentital economic estimatе) на сустатантния инцентитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция*
(estimating /estimation/ economic function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата сустатантна инцентитална икономическа оценка на
сустатантния инцентитален икотехномически субтипринос (total
sustatantal incentital economic estimatе of the sustatantal incentital ecotechnomic
subticontribution),
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis
е средната сустатантна инцентитална икономическа оценка на сустатантния инцентитален икотехномически субтипринос (average sustatantal
incentital economic estimatе of the sustatantal incentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната сустатантна инцентитална икономическа оценка на сустатантния инцентитален икотехномически субтипринос (marginal
sustatantal incentital economic estimatе of the sustatantal incentital ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното инцентитално икореномическо субтиучастие са:
сустатантно възпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal reproductional incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно производствено инцентитално икореномическо
субтиучастие* (sustatantal production incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно разменно инцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal exchange incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно разпределително инцентитално икореномическо
субтиучастие*
(sustatantal
distributional
incentital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно потребително инцентитално
икореномическо субтиучастие* (sustatantal consumption incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно стопанствено инцентитално
икореномическо субтиучастие* (sustatantal protoeconomizing incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно следпроизводствено
инцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal post-production
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно предипотребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal
before-consumption incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно посредническо инцентитално икореномическо субтиучастие*
(sustatantal intermediationary incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сустатантно бизнес инцентитално икореномическо субтиучастие*
(sustatantal business incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), суста169
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тантно алокативно инцентитално икореномическо субтиучастие*
(sustatantal allocative incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие* (individual sustatantal incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие* (firm sustatantal incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
обществено сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие*
(social sustatantal incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно инцентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (sustatantal incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сустатантно инцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (sustatantal incentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното инцентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие*
(unimaking sustatantal incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатант*
(unimaking incentital ecorenomic subtisustatant)], (2) съзидателно сустатантно
инцентитално икореномическо субтиучастие* (making sustatantal incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически субтисустатант* (making incentital ecorenomic
subtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален
икореномически субтисустатант* (implementationary incentital ecorenomic
subtisustatant)], (4) творческо сустатантно инцентитално икореномическо
субтиучастие* (creative sustatantal incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески инцентитален икореномически субтисустатант* (creative incentital ecorenomic subtisustatant)], (5) работно сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие* (working
sustatantal incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икореномически субтисустатант* (working incentital
ecorenomic subtisustatant)], (6) сътворително сустатантно инцентитално
икореномическо субтиучастие* (performing sustatantal incentital ecorenomic
170
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален
икореномически субтисустатант* (performing incentital ecorenomic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
инцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното инцентитално икореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИРСУ – инцентитално икореномическо субтиучастие)

Инцентитално
икореномическо субтиучастие (ИЦИРСУ)
(инцентитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРСУ

Субстатно
ИЦИРСУ

Запасово
ИЦИРСУ

Сустатантно
ИЦИРСУ

(инцентитален икореномически субтисустатит;

(инцентитален
икореномически субтисубстат;

(инцентитален икореномически субтизапас;

(инцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

субстатен икореномически
субтиинцентит)

запасов икореномически
субтиинцентит)

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРСУ]

[външно същество на
ИЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРСУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИРСУ
(работен инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРСУ

(работен инцентитален икореномически субтисустатит;

(работен инцентитален икореномически субтисубстат;

(работен инцентитален икореномически субтизапас;

(работен инцентитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиинцентит)

работен субстатен икореномически
субтиинцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРСУ
(творчески инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИРСУ

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически субтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиинцентит)

творчески субстатен икореномически субтиинцентит)

творчески запасов икореномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРСУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРСУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(sustatantal incentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически инцентит, (*) –
сустатантен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно
равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икореномически субект [на субстантивностен сустатантен икореномически субект*
(substantivitical sustatantal ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатантна инцентитална икономическа значимост (същото като сустатантен икономически инцентит) и сустатантен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитален икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически инцентит), както и общо понятие за сустатантно инцентитално
икореномическо субтиучастие (същото като сустатантен икореномически
субтиинцентит и същото като сустатантна икореномическа феност) и сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икореномически обтиинцентит и като сустатантна инцентитална
икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на
инцентиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази
на икореномическата сустатантност* (ecorenomic sustatantness), последната като общо понятие за икореномическа субстатност* (ecorenomic
substatness) и икореномическа запасност* (ecorenomic stockness); общо понятие за субстатно инцентитално икореномическо участие и запасово инцентитално икореномическо участие (икореномическият сустатант е типична
реализация на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното инцентитално икореномическо
участие е форма на съществуване на сустатантната инцентитална икореномическа енергия (sustatantal incentital ecorenomic energy) и отношение на
признаване на приложената сустатантна инцентитална икореномическа активност (вж. сустатантна инцентитална икореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална икореномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна инцентитална икореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икореномическо участие (вж. фиг. 1).

179

699

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

СН инцентитал-но
икореномическо
участие;
СН икореномически инцентит
(СН инцентитално
икореномическо
участие;
СН икореномическо
участие)

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

СН инцентитален икотехномически субтипринос;
СН икотехномичес-ки субтиинцентит
(СН икотехномическа феност)

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

СН инцентитална икономическа обтизначимост;
СН икономически
обтиинцентит
(СН инцентитална
икономическа заделеност;

СН инцентита-лен
икотехноми-чески
обтипринос;
СН икотехномически обтиинцентит
(СН инцентитал-на
икотехномическа
заделеност;
СН инцентитална
икотехномическа
зададеност;
СН икотехномическа зададеност)

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

СН инцентитален
икономически интерес;
СН икономически
интерес)

Фиг. 1. Сустатантно инцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното инцентитално икореномическо участие са (1) сустатантна инцентитална икономическа значимост (сустатантен икономически инцентит) и (2) сустатантен инцентитален икотехномически принос
(сустатантен икотехномически инцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) сустатантно инцентитално
икореномическо субтиучастие (сустатантен икореномически субтиинцентит) и (2) сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие (сустатантен икореномически обтиинцентит).
Сустатантната инцентитална икономическа значимост и сустатантният
инцентитален икотехномически принос като разновидности на сустатантното
инцентитално икореномическо участие (то е или сустатантна инцентитална
икономическа значимост, или сустатантен инцентитален икотехномически
принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатантен инцентитален дялов икореномически диспозат
(sustatantal incentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатантно инцентитално икореномическо участие е
сустатантен инцентитален дялов икореномически диспозант (sustatantal
incentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на сустатантния инцентитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатантната инцентитална икономическа значимост tpardis и сустатантния инцентитален икотехномически принос tpardis
се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатантния
инцентиталения дялов икореномически диспозат сустатантната инцентитална
икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е
сустатантна инцентитална икономическа оценка* (sustatantal incentital
economic estimatе) на сустатантния инцентитални икотехномически принос
(изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата сустатантна инцентитална икономическа оценка на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантния инцентитален икотехномически принос (total sustatantal
incentital economic estimatе of the sustatantal incentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната сустатантна инцентитална икономическа оценка на сустатантния инцентитален икотехномически принос (average sustatantal
incentital economic estimatе of the sustatantal incentital ecotechnomic contribution)
и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната сустатантна инцентитална икономическа оценка на сустатантния инцентитален икотехномически принос (marginal sustatantal
incentital economic estimatе of the sustatantal incentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното инцентитално икореномическо участие са: сустатантно възпроизводствено инцентитално икореномическо участие*
(sustatantal reproductional incentital ecorenomic participation (share)), сустатантно производствено инцентитално икореномическо участие* (sustatantal
production incentital ecorenomic participation (share)), сустатантно разменно
инцентитално икореномическо участие* (sustatantal exchange incentital
ecorenomic participation (share)), сустатантно разпределително инцентитално икореномическо участие* (sustatantal distributional incentital
ecorenomic participation (share)), сустатантно потребително инцентитално икореномическо участие* (sustatantal consumption incentital ecorenomic
participation (share)), сустатантно стопанствено инцентитално икореномическо участие* (sustatantal protoecono-mizing incentital ecorenomic
participation (share)), сустатантно следпроизводствено инцентитално икореномическо участие* (sustatantal post-production incentital ecorenomic
participation (share)), сустатантно предипотребително инцентитално
икореномическо участие* (sustatantal before-consumption incentital ecorenomic
participation (share)), сустатантно посредническо инцентитално икореномическо участие* (sustatantal intermediationary incentital ecorenomic
participation (share)), сустатантно бизнес инцентитално икореномическо
участие* (sustatantal business incentital ecorenomic participation (share)), сус182
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------татантно алокативно инцентитално икореномическо участие*
(sustatantal allocative incentital ecorenomic participation (share)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно инцентитално икореномическо участие*
(individual sustatantal incentital ecorenomic participation (share)), фирмено сустатантно инцентитално икореномическо участие* (firm sustatantal
incentital ecorenomic participation (share)), обществено сустатантно инцентитално икореномическо участие* (social sustatantal incentital ecorenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно инцентитално усвоявано икореномическо
участие* (sustatantal incentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
сустатантно инцентитално създавано икореномическо участие* (sustatantal incentital gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното инцентитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно инцентитално икореномическо участие* (unimaking
sustatantal incentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически сустатант* (unimaking incentital
ecorenomic sustatant)], (2) съзидателно сустатантно инцентитално икореномическо участие* (making sustatantal incentital ecorenomic participation
(share)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически сустатант* (making incentital ecorenomic sustatant)], (3) изпълнително сустатантно инцентитално икореномическо участие* (implementationary sustatantal
incentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически сустатант* (implementationary incentital
ecorenomic sustatant)], (4) творческо сустатантно инцентитално икореномическо участие* (creative sustatantal incentital ecorenomic participation (share))
[същото като творчески инцентитален икореномически сустатант*
(creative incentital ecorenomic sustatant)], (5) работно сустатантно инцентитално икореномическо участие* (working sustatantal incentital ecorenomic
participation (share)) [същото като работен инцентитален икореномически
сустатант* (working incentital ecorenomic sustatant)], (6) сътворително сустатантно инцентитално икореномическо участие* (performing sustatantal
incentital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икореномически сустатант* (performing incentital ecorenomic
sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на ин183
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното инцентитално икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРУ – инцентитално икореномическо участие)

Инцентитално
икореномическо участие
(ИЦИРУ)
(инцентитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИРУ

Субстатно
ИЦИРУ

Запасово
ИЦИРУ

Сустатантно
ИЦИРУ

(инцентитален
икореномически сустатит;

(инцентитален
икореномически субстат;

(инцентитален икореномически запас;

(инцентитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически инцентит)

субстатен икореномически
инцентит)

запасов икореномически инцентит)

сустатитен
икореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРУ]

[външно същество на
ИЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно ИЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
ИЦИРУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
инцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икореномически инцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа пригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРУ
(работен инцентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРУ

(работен инцентитален икореномически сустатит;

(работен инцентитален икореномически субстат;

(работен инцентитален икореномически запас;

(работен инцентитален икореномически сустатант;

работен сустатитен икореномически инцентит)

работен субстатен икореномически инцентит)

работен запасов
икореномически инцентит)

работен сустатантен икореномически
инцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРУ
(творчески инцентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИЦИРУ

(творчески инцентитален икореномически
сустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субстат;

(творчески инцентитален
икореномически запас;

(творчески инцентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически инцентит)

творчески субстатен икореномически инцентит)

творчески запасов икореномически инцентит)

творчески сустатантен икореномически инцентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРУ
Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икореномически инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРУ
Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИЦИРУ

(съзидателен
(съзидателен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икореномически инцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икореномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ИЦИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРУ
ИЦИРУ
ИЦИРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРУ

(унисъзидател(унисъзидателен инцентитален ен инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически сустатант;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субстантит)

унисъзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икоуниреномически обтиинцентит, сустатантна инцентитална икоуниреномическа
заделеност, (*) – сустатантен инцентитален икоуниреномически ингредиент,
който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на сустатантен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатантен икоуниреномически субект* (substantivitical
sustatantal ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство;
сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като
сустатантен икономически обтиинцентит и като сустатантен инцентитален икономически интерес) и сустатантен инцентитален икотехномически
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтиинцентит и
като сустатантна инцентитална икотехномическа зададеност), взети заедно
в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на инцентиталното
икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтисустатантност* (ecounirenomic obtisustatantness),
последната като общо понятие за икоуниреномическа обтисубстатност*
(ecounirenomic obtisubstatness) и икоуниреномическа обтизапасност*
(ecounirenomic obtistockness); общо понятие за субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и запасово инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие (икоуниреномическият сустатант е типична реализация на
икоуниреномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е
сустатантен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно равнище
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
сустатантна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатантна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatantal ecounirenomic
appraisement) на същностно равнище. Сустатантното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатантната инцентитална икоуниреномическа обтиенергия (sustatantal incentital
ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна инцентитална икоуниреномическа обтиактивност (вж. сустатантна инцентитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална икоуниреномическа обтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна инцентитална икоуниреномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите
на сустатантното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СН нцентитален
икотехномически
принос;
СН икотехномически инцентит
(СН инцентитално
икотехномическо
участие;
СН инцентитален
икотехномически
принос)

СН инцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически инцентит
(СН инцентитално икоуниреномическо участие)

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

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

СН инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиинцентит
(СН икоуниреномическа феност)

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

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

СН инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтиинцентит
(СН инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
сустатантно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal reproductional incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно производствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal production incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разменно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal exchange incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разпределително инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal distributional incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно потребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal consumption
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно стопанствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal
protoeconomizing incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal post-production incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно предипотребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal before-consumption incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно посредническо инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal intermediationary incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно бизнес инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal business incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно алокативно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal allocative incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual
sustatantal incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm
sustatantal incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено
сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social
sustatantal incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно инцентитално усвоявано икоуниреномичес(sustatantal
incentital
assimilated
ecounirenomic
ко
обтиучастие*
obtiparticipation (obtishare)) и сустатантно инцентитално създавано икоу194
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниреномическо обтиучастие* (sustatantal incentital gived ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатант* (unimaking incentital ecounirenomic obtisustatant)], (2) съзидателно
сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making
sustatantal incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатант* (making
incentital ecounirenomic obtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно инцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(implementationary
sustatantal incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически
обтисустатант*
(implementationary incentital ecounirenomic obtisustatant)], (4) творческо сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative
sustatantal incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
творчески инцентитален икоуниреномически обтисустатант* (creative
incentital ecounirenomic obtisustatant)], (5) работно сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working sustatantal incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически обтисустатант* (working incentital ecounirenomic
obtisustatant)], (6) сътворително сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing sustatantal incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически обтисустатант* (performing incentital ecounirenomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – инцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ИЦИУРОУ)
(инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРОУ

Субстатно
ИЦИУРОУ

Запасово
ИЦИУРОУ

Сустатантно
ИЦИУРОУ

(инцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(инцентит-ален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

субстатен икоуниреномически обтиинцентит)

запасов икоуниреномически обтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРОУ]

[външно същество на
ИЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРОУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИУРОУ
(работен инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически обтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически обтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРОУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически
обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРОУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

201

721

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРОУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРОУ
ИЦИУРОУ
во ИЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически
обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит, сустатантна икоуниреномическа феност, (*) – сустатантен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на
феноменно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатантен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatantal
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; суста202
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тантна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтиинцентит и като сустатантна икономическа
феност) и сустатантен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтиинцентит и като сустатантно
икотехномическо феност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от
разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.)
и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтисустатантност* (ecounirenomic subtisustatantness), последната като общо понятие за
икоуниреномическа субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness) и
икоуниреномическа субтизапасност* (ecounirenomic subtistockness); общо
понятие за субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е сустатантен икоуниреномически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна
сустатантна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е
субективно-субстантивностна сустатантна икоуниреномическа оценка*
(subjectively-substantivitical sustatantal ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатантното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на сустатантната инцентитална икоуниреномическа субтиенергия (sustatantal incentital ecounirenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна инцентитална икоуниреномическа субтиактивност (вж. сустатантна инцентитална икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна инцентитална икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна инцентитална икоуниреномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

СН инцентитално икоуниреномическо участие;СН икоуниреномически инцентит
(СН инцентитално икоуниреномическо участие)

СН- инцентитална икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтиинцентит
(СН- икономическа феност)

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

СН инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиинцентит
(СН икоуниреномическа феност)

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

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

СН инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтиинцентит
(СН инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: сустатантно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (sustatantal reproductional incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно производствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal production incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разменно инцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(sustatantal
exchange
incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разпределително
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal distributional
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно потребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal
consumption incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно стопанствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(sustatantal protoeconomizing incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal post-production incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно предипотребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal before-consumption
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно посредническо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal
intermediationary incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно бизнес инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(sustatantal business incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно алокативно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(sustatantal allocative incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (individual sustatantal incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено сустатантно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (firm sustatantal incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено сустатантно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (social sustatantal incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно инцентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal incentital assimilated ecounirenomic
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) и сустатантно инцентитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal incentital gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисустатант* (unimaking incentital ecounirenomic subtisustatant)], (2)
съзидателно сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making sustatantal incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически субтисустатант* (making incentital ecounirenomic subtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като изпълнителен инцентитален икоуниреномически субтисустатант*
(implementationary incentital ecounirenomic subtisustatant)], (4) творческо
сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative
sustatantal incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
творчески инцентитален икоуниреномически субтисустатант* (creative
incentital ecounirenomic subtisustatant)], (5) работно сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working sustatantal incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален
икоуниреномически
субтисустатант*
(working
incentital
ecounirenomic
subtisustatant)],
(6)
сътворително
сустатантно
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing sustatantal
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
сътворителен инцентитален икоуниреномически субтисустатант*
(performing incentital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

206

726

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – инцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ИЦИУРСУ)
(инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРСУ

Субстатно
ИЦИУРСУ

Запасово
ИЦИУРСУ

Сустатантно
ИЦИУРСУ

(инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

запасов икоуниреномически субтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРСУ]

[външно същество на
ИЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРСУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИУРСУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРСУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРСУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРСУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРСУ
ИЦИУРСУ
во ИЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически
субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatantal incentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икоуниреномически инцентит, (*) – сустатантен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който
на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатантен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatantal ecounirenomic subject)] във
икоуниреномическото възпроизводство; сустатантна инцентитална икономическа значимост (същото като сустатантен икономически инцентит) и
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен инцентитален икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически инцентит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатантен икоуниреномически субтиинцентит и
същото като сустатантна икоуниреномическа феност) и сустатантен инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит и като сустатантна инцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на
инцентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази
на
икоуниреномическата
сустатантност*
(ecounirenomic
sustatantness), последната като общо понятие за икоуниреномическа субстатност* (ecounirenomic substatness) и икоуниреномическа запасност*
(ecounirenomic stockness); общо понятие за субстатно инцентитално икоуниреномическо участие и запасово инцентитално икоуниномическо участие
(икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Сустатантното инцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на сустатантната инцентитална икоуниреномическа енергия
(sustatantal incentital ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна инцентитална икоуниреномическа активност (вж.
сустатантна инцентитална икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично
опредметена сустатантна инцентитална икоуниреномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатантна инцентитална икоуниреномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СН инцентитален
икотехномически
принос;

СН инцентитално

СН икотехномически инцентит
(СН инцентитално
икотехномическо
участие;
СН икотехномически принос)

икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически инцентит
(СН инцентитално
икоуниреномическо
участие;
СН икоуниреномическо участие)

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

СН инцентитален икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиин-центит
(СН икотехномическа феност)

СН инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиинцентит
(СН икоуниреномическа феност)

СН инцентитална икономическа обтизначимост;
СН икономически
обтиинцентит
(СН инцентитална
икономическа заделеност;

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

СН инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтитрансцентит
(СН инцентитална
икоуниреномическа заделеност;
СН икоуниреномическа заделеност)

СН инцентитален
икономически интерес;
СН икономически
интерес)

Фиг. 1. Сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатантното инцентитално икоуниреномическо участие са (1) сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит) и (2) сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното инцентитално икоуниреномическо участие са: сустатантно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (sustatantal reproductional incentital ecounirenomic participation (share)),
сустатантно производствено инцентитално икоуниреномическо участие* (sustatantal production incentital ecounirenomic participation (share)), сустатантно разменно инцентитално икоуниреномическо участие*
(sustatantal exchange incentital ecounirenomic participation (share)), сустатантно разпределително инцентитално икоуниреномическо участие*
(sustatantal distributional incentital ecounirenomic participation (share)), сустатантно потребително инцентитално икоуниреномическо участие*
(sustatantal consumption incentital ecounirenomic participation (share)), сустатантно стопанствено инцентитално икоуниреномическо участие*
(sustatantal protoeconomizing incentital ecounirenomic participation (share)), сустатантно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (sustatantal post-production incentital ecounirenomic participation (share)),
сустатантно предипотребително инцентитално икоуниреномическо
участие* (sustatantal before-consumption incentital ecounirenomic participation
(share)), сустатантно посредническо инцентитално икоуниреномическо
участие* (sustatantal intermediationary incentital ecounirenomic participation
(share)), сустатантно бизнес инцентитално икоуниреномическо участие*
(sustatantal business incentital ecounirenomic participation (share)), сустатантно
алокативно инцентитално икоуниреномическо участие* (sustatantal
allocative incentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие* (individual
sustatantal incentital ecounirenomic participation (share)), фирмено сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие* (firm sustatantal incentital
ecounirenomic participation (share)), обществено сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие* (social sustatantal incentital ecounirenomic
participation (share)) и т.н.
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно инцентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (sustatantal incentital assimilated ecounirenomic participation (share))
и сустатантно инцентитално създавано икоуниреномическо участие*
(sustatantal incentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното инцентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking sustatantal incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
унисъзидателен инцентитален икоуниреномически сустатант* (unimaking incentital ecounirenomic sustatant)], (2) съзидателно сустатантно
инцентитално икоуниреномическо участие* (making sustatantal incentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен инцентитален
икоуниреномически сустатант* (making incentital ecounirenomic sustatant)],
(3) изпълнително сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие* (implementationary sustatantal incentital ecounirenomic participation (share))
[същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически сустатант* (implementationary incentital ecounirenomic sustatant)], (4) творческо
сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие* (creative sustatantal incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески
инцентитален икоуниреномически сустатант* (creative incentital
ecounirenomic sustatant)], (5) работно сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие* (working sustatantal incentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически сустатант* (working incentital ecounirenomic sustatant)], (6) сътворително сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие* (performing sustatantal
incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически сустатант* (performing incentital
ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното инцентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – инцентитално икоуниреномическо участие)

Инцентитално
икоуниреномическо участие
(ИЦИУРУ)
(инцентитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИУРУ

Субстатно
ИЦИУРУ

Запасово
ИЦИУРУ

Сустатантно
ИЦИУРУ

(инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субстат;

(инцентитален икоуниреномически
запас;

(инцентитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически инцентит)

субстатен икоуниреномически инцентит)

запасов икоуниреномически инцентит)

сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРУ]

[външно същество на
ИЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРУ
(сътворителен
инцентит-ален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически сус-татит;

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
инцентита-лен
икоуниреномически запас;

(сътворителен
инцентита-лен
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИУРУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРУ

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
запас;

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
инцентит)

работен субстатен икоуниреномически
инцентит))

работен запасов
икоуниреномически инцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
инцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуни
реномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически сус-татит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически запас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
инцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
инцентит)

творчески запасов икоуниреномически инцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

222

742

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова инценти-тална
икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРУ
ИЦИУРУ
во ИЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен
икокореномически обтитрансцентит, сустатантна трансцентитална икокореномическа заделеност, (*) – сустатантен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатантен икокореномически
субект [на субстантивностен сустатантен икокореномически субект*
(substantivitical sustatantal ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтитрансцентит и като сустатантен икономически интерес) и сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтитрансцентит и като сустатантна икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч.
и за сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос) и сустатантно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатантната
трансцентитална икономическа обтизначимост е сустатантна икономическа
оценка на сустатантния трансцентиталния икотехномическия обтипринос; една
от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтисустатантност* (ecocorenomic obtisustatantness), последната като общо понятие за
икокореномическа обтисубстатност* (ecocorenomic obtisubstatness) и икокореномическа обтизапасност* (ecocorenomic obtistockness); общо понятие
за субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие и запасово
трансцентитално икокореномическо обтиучастие (икокореномическият
сустатант е типична реализация на икокореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното трансцентитално
икокореномическо обтиучастие е сустатантен икокореномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатантна
оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е обективно1
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстантивностна сустатантна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical sustatantal ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатантното трансцентитално икокореномическо обтиучастие е форма
на съществуване на сустатантната трансцентитална икокореномическа
обтиенергия (sustatantal transcentital ecocorenomic obtienergy) и отношение на
признаване на приложената сустатантна трансцентитална икокореномическа обтиактивност (вж. сустатантна трансцентитална икокореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна трансцентитална
икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
сустатантна трансцентитална икокореномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатантното икокореномическо
обтиучастие (наред със сустатантното уницентитално икокореномическо
обтиучастие, сустатантното центитално икокореномическо обтиучастие и
сустатантното инцентитално икокореномическо обтиучастие). Ако не е
посочено друго, под сустатантно икокореномическо обтиучастие обикновено
се подразбира сустатантното трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).

2
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически трансцентит
(СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномическо участие)

СН трансцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномически трансцентит
(СН трансцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномическо участие)

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

СН трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтитрансцентит
(СН икоуниреномическа ценностност;
СН икоуниреномическа отдаденост)

СН трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтитрансцентит
(СН икокореномическа ценностност;
СН икокореномическа отдаденост)

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

СН трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтитрансцентит
(СН трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СН икоуниреномическа заделеност)

СН трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СН икокореноми-чески обтитрансцентит
(СН трансцентитална икокореномическа
заделеност;
СН икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното трансцентитално икокореномическо обтиучастие
са: сустатантно възпроизводствено трансцентитално икокореномическо
обтиучастие*
(sustatantal
reproductional
transcentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно производствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal production transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разменно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal exchange transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разпределително
трансцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(sustatantal
distributional transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно потребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(sustatantal consumption transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатантно стопанствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal protoeconomizing transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal post-production transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно предипотребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal before-consumption
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно посредническо трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal
intermediationary transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно бизнес трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(sustatantal business transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно алокативно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal allocative transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual sustatantal transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm sustatantal transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатантно трансцентитално
икокореномическо обтиучастие* (social sustatantal transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(absolute sustatantal transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и от4
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------носително сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (relative sustatantal transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
а според факторната икономическа определеност – трудово-определено
сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(labourly-determinate sustatantal transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и физическо-определено сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (physically-determinate sustatantal transcentital
ecoucoenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно трансцентитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие* (sustatantal transcentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и сустатантно трансцентитално създавано
икокореномическо обтиучастие* (sustatantal transcentital gived ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното трансцентитално икокореномическо обтиучастие са (1)
унисъзидателно сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икокореномически обтисустатант* (unimaking transcentital ecocorenomic obtisustatant)],
(2) съзидателно сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (making sustatantal transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически
обтисустатант* (making transcentital ecocorenomic obtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически
обтисустатант*
(implementationary
transcentital
ecocorenomic
obtisustatant)], (4) творческо сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative sustatantal transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икокореномически обтисустатант* (creative transcentital ecocorenomic
obtisustatant)], (5) работно сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working sustatantal transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен трансцентитален икокореномически
обтисустатант*
(working
transcentital
ecocorenomic
obtisustatant)], (6) сътворително сустатантно трансцентитално икокоре5
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо обтиучастие* (performing sustatantal transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икокореномически обтисустатант* (performing transcentital ecocorenomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

6

750

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното трансцентитално икокореномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – трансцентитално икокореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икокореномическо
обтиучастие
(ТЦИКРОУ)
(трансцентитален икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИКРОУ

Субстатно
ТЦИКРОУ

Запасово
ТЦИКРОУ

Сустатантно
ТЦИКРОУ

(трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(трансцентитален икокореномически
обтизапас;

(трансцентитален икокореномически
обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтитрансцен- обтитрансцентит)
тит)

сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРОУ]

[външно същество на
ТЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

7
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРОУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРОУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа
сустит)
субстанция)

8
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИКРОУ
(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРОУ

(работен трансцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически обтитрансцентит)

работен запасов икокореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

9

753

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРОУ
(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

11

755

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРОУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРОУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ТЦИКРОУ
сово
тантно
ТЦИКРОУ
ТЦИКРОУ
ТЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икономически обкореномичесномически об- номически обтисубстат;
ки обтисустатизапас;
тисустатант;
тит;
унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
унисъзидател- субстатен ико- запасов икокосустатантен
кореномически
ен сустатитен
реномически
икокореномиобтитрансценикокореномиобтитрансценчески обтиттит)
чески обтиттит)
рансцентит)
рансцентит)
[цялостно със[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- тояние на въттояние на вънтояние на обрешното
същестояние на цяшното същест- щото същество
тво на
лостното съво на
на ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
щество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
{субстатна
{сустатантна
{запасова
трансцентитрансценти{сустатитна
трансцентитална
икокотална икокотрансцентитална икокореномическа
реномическа
тална икокореномическа
обтиудовлеобтиудовлереномическа
обтиудовлетвореност}
твореност}
обтиудовлетвореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокорено(вид специфит на икокоренона икокореномическа субсмически сусна икокоремическа супертанция)
тант)
номически
станта)
сустит)

СУСТАТАНТНО
ТРАНСЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен
икокореномически субтитрансцентит, сустатантна икокореномическа
ценностност, сустатантна икокореномическа отдаденост, (*) – сустатантен
трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икокореномически субект [на субстантивностен сустатантен
13
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномически субект* (substantivitical sustatantal ecocorenomic subject)]
във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтитрансцентит и като сустатантна икономическа ценност) и сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтитрансцентит и като сустатантно икотехномическо
усърдие) (както и общо понятие за сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост и сустатантентрансцентитален икотехномически
субтипринос) и сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където сустатантната трансцентитална икономическа субтизначимост е сустатантна икономическа оценка на сустатантния трансцентитален
икотехномически субтипринос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на
икокореномическата
субтисустатантност*
(ecocorenomic
subtisustatantness), последната като общо понятие за икокореномическа субтисубстатност* (ecocorenomic subtisubstatness) и икокореномическа субтизапасност* (ecocorenomic subtistockness); общо понятие за субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие и запасово трансцентитално
икокореномическо субтиучастие (икокореномическият сустатант е типична
реализация на икокореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното трансцентитално икокореномическо
субтиучастие е сустатантен икокореномически ингредиент в качеството му на
субективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна
сустатантна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical
sustatantal ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатантното трансцентитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на сустатантната трансцентитална икокореномическа субтиенергия (sustatantal transcentital ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна трансцентитална икокореномическа субтиактивност (вж. сустатантна трансцентитална икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна трансцентитална икоко-
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна трансцентитална икокореномическа субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатантното икокореномическо
субтиучастие (наред със сустатантното уницентитално икокореномическо
субтиучастие, сустатантното центитално икокореномическо субтиучастие
и сустатантното инцентитално икокореномическо субтиучастие). Ако не е
посочено друго, под сустатантно икокореномическо субтиучастие обикновено
се подразбира сустатантното трансцентитално икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СНикоуниреномически трансцентит
(СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномическо участие)

СН трансцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномически трансцентит
(СН трансцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномическо участие)

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

СН трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтитрансцентит
(СН икоуниреномическа ценностност;
СН икоуниреномическа отдаденост)

СН трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтитрансцентит
(СН икокореномическа ценностност;
СН икокореномическа отдаденост)

СН трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтитрансцентит

СН трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтитрансцентит

(СН трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СН икоуниреноми-ческа заделеност)

(СН трансцентитална икокореномическа
заделеност;
СН икокореномическа заделеност)

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

Фиг. 1. Сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното трансцентитално икокореномическо субтиучастие
са: възпроизводствено сустатантно трансцентитално икокореномическо
субтиучастие*
(sustatantal
reproductional
transcentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно производствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal production transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разменно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal exchange
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разпределително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal
distributional transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно потребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal consumption transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно стопанствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal protoeconomizing transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal post-production
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно предипотребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(sustatantal before-consumption transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно посредническо трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal intermediationary transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно бизнес трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal business transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно алокативно трансцентитално
икокореномическо субтиучастие* (sustatantal allocative transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (individual
sustatantal transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено
сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (firm
sustatantal transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено
сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (social
sustatantal transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (absolute sustatantal transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
17
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------относително сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (relative sustatantal transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(labourly-determinate
sustatantal
transcentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (physically-determinate
sustatantal transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно трансцентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (sustatantal transcentital assimilated ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и сустатантно трансцентитално създавано
икокореномическо субтиучастие* (sustatantal transcentital gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното трансцентитално икокореномическо субтиучастие са (1)
унисъзидателно сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икокореномически субтисустатант* (unimaking transcentital ecocorenomic subtisustatant)],
(2) съзидателно сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making sustatantal transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически субтисустатант* (making transcentital ecocorenomic subtisustatant)], (3)
изпълнително сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически субтисустатант* (implementationary transcentital ecocorenomic subtisustatant)], (4) творческо сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative sustatantal transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален
икокореномически субтисустатант* (creative transcentital ecocorenomic
subtisustatant)],
(5)
работно
сустатантно
трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(working
sustatantal
transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен трансцентитален икокореномически субтисустатант* (working transcentital
ecocorenomic subtisustatant)], (6) сътворително сустатантно трансценти18
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тално икокореномическо субтиучастие* (performing sustatantal transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икокореномически субтисустатант* (performing transcentital
ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното трансцентитално икокореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – трансцентитално икокореномическо субтиучастие)

Трансцентитално икокореномическо
субтиучастие
(ТЦИКРСУ)
(трансцентитален икокореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИКРСУ

Субстатно
ТЦИКРСУ

Запасово
ТЦИКРСУ

Сустатантно
ТЦИКРСУ

(трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(трансцентитален икокореномически
субтисубстат;

(трансцентитален икокореномически
субтизапас;

(трансцентитален икокореномически
субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
субтитранссубтитрансцентит)
центит)

сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРСУ]

[външно същество на
ТЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРСУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

20

764

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРСУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРСУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа субссустит)
танция)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИКРСУ
(работен трансцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(работен трансцентитален
икокореномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически субтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически субтитрансцентит)

работен запасов икокореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
субтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитална икокотална икокореномическа
реномическа
сметна субти- сметна субтизадоволеност} задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРСУ
(творчески
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРСУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически субтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икокореномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРСУ

(изпълнителен (изпълнителен
трансцентитаИзпълнително трансцентитален
икокорелен
икокорено(задоволяващо)
номически
мически субтиТЦИКРСУ
субтисустатит;
субстат;
(изпълнителен
изпълнителен
изпълнителен
трансцентитсустатитен
субстатен икоален икокореикокореномикореномически
номически субчески субтит- субтитрансцентисубстантит)
рансцентит)
тит)
[външно със[външно със[външно състотояние на
тояние на ця- яние на вътрешТЦИКРСУ]
лостното съното същество
{трансцентищество на
на ТЦИКРСУ]
тална икокоТЦИКРСУ]
реномическа
{субстатна
субтизадоволе- {сустатитна
трансцентитрансцентиност}
тална икокотална икоко(вид икокорено- реномическа
реномическа
мическа форма)
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(вид форма на (вид форма на
икокореномиикокореноческа
субстанмически сусция)
тит)

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки субтитрансцентит)

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРСУ]

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРСУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ТЦИКРСУ
сово
тантно
ТЦИКРСУ
ТЦИКРСУ
ТЦИКРСУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически суб- номически субтисубстат;
ки субтисустатизапас;
тисустатант;
тит;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокосустатантен
ен сустатитен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномисубтитрансценсубтитрансценчески субтитчески субтиттит)
тит)
рансцентит)
рансцентит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние
на вънтояние на обтояние на цярешното
същесшното същест- щото същество
лостното сътво
на
во на
на ТЦИКРСУ]
щество на
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]
{субстатна
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална
икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
субтиудовлесубтиудовлесубтиудовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
мически сусмическа суперномически
субстанция)
тант)
станта)
сустит)

СУСТАТАНТНО
ТРАНСЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (sustatantal transcentital ecocorenomic participation (share)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икокореномически трансцентит, (*) – сустатантен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието
(като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на сустатантен икокореномически субект [на субстантивностен сустатантен икокореномически субект* (substantivitical sustatantal ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание
26

770

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------или включваща икономическа дизюнкция) от сустатантна трансцентитална
икономическа значимост (същото като сустатантен икономически трансцентит) и сустатантен трансцентитален икотехномически принос (същото
като сустатантен икотехномически трансцентит) (както и общо понятие за
сустатантно трансцентитално икореномическо участие (в т.ч. за сустатантна трансцентитална икономическа значимост и сустатантен трансцентитален икотехномически принос) и сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са
негови разновидности), където сустатантната трансцентитална икономическа
значимост е сустатантна икономическа оценка на сустатантния трансцентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сустатантност* (ecocorenomic sustatantness), последната
като общо понятие за икореномическа субстатност* (ecocorenomic substatness) и икокореномическа запасност* (ecocorenomic stockness); общо понятие
за субстатно трансцентитално икокореномическо участие и запасово
трансцентитално икокономическо участие (икокореномическият сустатант
е типична реализация на икокореномическия сустант) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за сустатантно
трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие
(същото
като
сустатантен икокореномически субтитрансцентит и като сустатантна
икокореномическа отдаденост) и сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икокореномически обтитрансцентит и като сустатантна трансцентитална икокореномическа
заделеност) (вж. икокореномика). Сустатантното трансцентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на сустатантната трансцентитална икокореномическа енергия (sustatantal transcentital ecocorenomic
energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна трансцентитална икокореномическа активност (вж. сустатантна трансцентитална
икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна трансцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна трансцентитална икокореномическа потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатантното икокореномическо
участие (наред със сустатантното уницентитално икокореномическо участие, сустатантното центитално икокореномическо участие и сустатант27
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното инцентитално икокореномическо участие). Ако не е посочено друго,
под сустатантно икокореномическо участие обикновено се подразбира сустатантното трансцентитално икокореномическо участие (вж. фиг. 1).

28
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически трансцентит
(СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномическо участие)

СН трансцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномически трансцентит
(СН трансцентитално икокореномическо участие;
СН икокореномическо участие)

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

СН трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтитрансцентит
(СН икоуниреномическа ценностност;
СН икоуниреномическа отдаденост)

СН трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтитрансцентит
(СН икокореномическа ценностност;
СН икокореномическа отдаденост)

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

СН трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтитрансцентит

СН трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СН икокореноми-чески обтитрансцентит

(СН трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СН икоуниреномическа заделеност)

(СН трансцентитална икокореномическа
заделеност;
СН икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно трансцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (сустатантен икокореномически субтитрансцентит) и (2) сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (сустатантен икокореномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното трансцентитално икокореномическо участие са:
сустатантно възпроизводствено трансцентитално икокореномическо
участие* (sustatantal reproductional transcentital ecocorenomic participation
(share)), сустатантно производствено трансцентитално икокореномическо участие* (sustatantal production transcentital ecocorenomic participation
(share)), сустатантно разменно трансцентитално икокореномическо участие* (sustatantal exchange transcentital ecocorenomic participation (share)),
сустатантно разпределително трансцентитално икокореномическо
участие* (sustatantal distributional transcentital ecocorenomic participation
(share)), сустатантно потребително трансцентитално икокореномическо
участие* (sustatantal consumption transcentital ecocorenomic participation
(share)), сустатантно стопанствено трансцентитално икокореномическо
участие* (sustatantal protoeconomizing transcentital ecocorenomic participation
(share)), сустатантно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо участие* (sustatantal post-production transcentital ecocorenomic
participation (share)), сустатантно предипотребително трансцентитално
икокореномическо участие* (sustatantal before-consumption transcentital
ecocorenomic participation (share)), сустатантно посредническо трансцентитално икокореномическо участие* (sustatantal intermediationary
transcentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно бизнес трансцентитално икокореномическо участие* (sustatantal business transcentital
ecocorenomic participation (share)), сустатантно алокативно трансцентитално икокореномическо участие* (sustatantal allocative transcentital
ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно
трансцентитално икокореномическо участие* (individual sustatantal
transcentital ecocorenomic participation (share)), фирмено сустатантно трансцентитално икокореномическо участие* (firm sustatantal transcentital
ecocorenomic participation (share)), обществено сустатантно трансцентитално икокореномическо участие* (social sustatantal transcentital
ecocorenomic participation (share)) и т.н.
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатантно трансцентитално икокореномическо участие* (absolute
sustatantal transcentital ecocorenomic participation (share)) и относително сустатантно трансцентитално икокореномическо участие* (relative sustatantal transcentital ecocorenomic participation (share)), а според факторната
икономическа определеност – трудово-определено сустатантно трансцентитално икокореномическо участие* (labourly-determinate sustatantal
transcentital ecocorenomic participation (share)) и физическо-определено сустатантно трансцентитално икокореномическо участие* (physicallydeterminate sustatantal transcentital ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно трансцентитално усвоявано икокореномическо участие* (sustatantal transcentital assimilated ecocorenomic participation
(share)) и сустатантно трансцентитално създавано икокореномическо
участие* (sustatantal transcentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното трансцентитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно трансцентитално икокореномическо участие*
(unimaking sustatantal transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икокореномически сустатант*
(unimaking transcentital ecocorenomic sustatant)], (2) съзидателно сустатантно трансцентитално икокореномическо участие* (making sustatantal
transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен
трансцентитален икокореномически сустатант* (making transcentital ecocorenomic sustatant)], (3) изпълнително сустатантно трансцентитално
икокореномическо участие* (implementationary sustatantal transcentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически сустатант* (implementationary transcentital ecocorenomic sustatant)], (4) творческо сустатантно трансцентитално икокореномическо участие* (creative sustatantal transcentital ecocorenomic
participation (share)) [същото като творчески трансцентитален икокореномически сустатант* (creative transcentital ecocorenomic sustatant)], (5) работно сустатантно трансцентитално икокореномическо участие*
(working sustatantal transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
работен трансцентитален иккоореномически сустатант* (working
transcentital ecocorenomic sustatant)], (6) сътворително сустатантно трансцентитално икокореномическо участие* (performing sustatantal transcentital
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен трансцентитален икокореномически сустатант* (performing transcentital ecocorenomic
sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното трансцентитално икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИКРУ – трансцентитално икокореномическо участие)
Сустатитно
ТЦИКРУ
Трансцентитално икокореномическо
участие
(ТЦИКРУ)
(трансцентитален икокореномически субстантит)

Субстатно
ТЦИКРУ

Запасово
ТЦИКРУ

Сустатантно
ТЦИКРУ

(трансцентитален икокореномически
запас;

(трансцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически
трансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
трансцентит)
трансцентит)

сустатантен
икокореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРУ]

[външно същество на
ТЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

(трансцентит- (трансцентитален икокоален икокоререномически номически субсустатит;
стат;
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИКРУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИКРУ
(работен трансцентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРУ

(работен трансцентитален
икокореномически сустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически субстат;

(работен трансцентитален
икокореномически запас;

(работен трансцентитален
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
трансцентит)

работен субстатен икокореномически трансцентит)

работен запасов икокореномически
трансцентит)

работен сустатантен икокореномически
трансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРУ
(творчески
трансцентитален икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
сус-татит;

(творчески
трансцентитален икокореномически субстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически запас;

(творчески
трансцентитален икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически трансцентит)

творчески субстатен икокореномически
трансцентит)

творчески запасов икокореномически
трансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ТЦИКРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
изгодност}

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същесттво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икокотална икокореномическа
реномическа
изгодност}
игодноност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ТЦИКРУ
сово ТЦИКРУ
тантно
ТЦИКРУ
ТЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически за- номически сусстат;
пас;
ки сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномитрансцентит)
трансцентит)
чески трансчески трансцентит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние на обтояние на въттояние на вънрешното същес- шното същест- щото същество
на ТЦИКРУ]
тво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
{субстатна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
удовлетвоудовлетвоудовлетвоудовлетреност}
реност}
реност}
вореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокорена икокоренона икокореномически сусномически
мическа супермическа субстант)
сустит)
станта)
танция)

СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически обтитрансцентит, сустатантна трансцентитална икореномическа
заделеност, (*) – сустатантен трансцентитален икореномически ингредиент,
който на същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на сустатантен икореномически субект [на субстантивностен
сустатантен икореномически субект* (substantivitical sustatantal ecorenomic
39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтитрансцентит и като сустатантен трансцентитален икономически интерес) и сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтитрансцентит и като сустатантна трансцентитална икотехномическа задаеност);
една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтисустатантност* (ecorenomic obtisustatantness), последната като общо понятие за
икореномическа обтисубстатност* (ecorenomic obtisubstatness) и икореномическа обтизапасност* (ecorenomic obtistockness); общо понятие за субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие и запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие (икореномическият сустатант е
типична реализация на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатантното трансцентитално икореномическо обтиучастие е сустатантен икореномически ингредиент в качеството му
на обективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
сустатантна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatantal
ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатантното трансцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатантната трансцентитална икореномическа обтиенергия (sustatantal
transcentital ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатантна трансцентитална икореномическа обтиактивност (вж. сустатантна трансцентитална икореномическа обтидейност). Тя е кинестично
опредметена сустатантна трансцентитална икореномическа обтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна трансцентитална икореномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатантното икореномическо
обтиучастие (наред със сустатантното уницентитално икореномическо обтиучастие, сустатантното центитално икореномическо обтиучастие и
сустатантното инцентитално икореномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго, под сустатантно икореномическо обтиучастие обикновено се
подразбира сустатантното трансцентитално икореномическо обтиучастие (вж.
фиг. 1).
40
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН трансцентитална икономическа значимост;
СН икономически
трансцентит
(СН трансцентитално икономическо участие;
СН икономическа
значимост)

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

СН трансцентитална икономическа субтизначимост;
СН икономически
субтитрансцентит

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

(СН икономическа
ценностност;
СН икономическа
ценност);

СН трансцентитална икономическа обтизначимост;
СН икономически
обтитрансцентит
(СН трансцентиталнаЗ икономическа
заделеност;
СН трансцентитален
икономически интерес;
СН икономически
интерес)

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сустатантното трансцентиталното икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, обти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното трансцентитално икореномическо обтиучастие са
(1) сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост (сустатантен икономически обтитрансцентит) и (2) сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос (сустатантен икотехномически обтитрансцентит).
Сустатантната трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатантният трансцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на
сустатантното трансцентитално икореномическо обтиучастие (то е или сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост, или сустатантен трансцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатантен трансцентитален
дялов икореномически обтидиспозат (sustatantal transcentital partitionary
ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатантно
трансцентитално икореномическо обтиучастие е сустатантен трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант (sustatantal transcentital
partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатантния трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на сустатантното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатантната трансцентитална икономическа обтизначимост tobpardis и сустатантния трансцентитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатантния трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат сустатантната трансцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатантна трансцентитална икономическа оценка* (sustatantal transcentital
economic estimatе) на сустатантния трансцентитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от
оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic
function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата сустатантна трансцентитална икономическа оценка
на сустатантния трансцентитален икотехномически обтипринос (total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustatantal transcentital economic estimatе of the sustatantal transcentital ecotechnomic obticontribution),
atobpardis =

tobpardis
tobpardis

е средната сустатантна трансцентитална икономическа оценка на сустатантния трансцентитален икотехномически обтипринос (average
sustatantal transcentital economic estimatе of the sustatantal transcentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната сустатантна трансцентитална икономическа оценка на
сустатантния трансцентитален икотехномически обтипринос (marginal
sustatantal transcentital economic estimatе of the sustatantal transcentital
ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното трансцентитално икореномическо обтиучастие са:
сустатантно възпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal reproductional transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно производствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal production transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разменно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal exchange transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разпределително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal distributional transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно потребително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal consumption
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно стопанствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal
protoeconomizing transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно следпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal post-production transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно предипотребително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal before-consumption transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно посредническо транс43
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal intermediationary
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно бизнес
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal business
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно алокативно
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal allocative
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (individual
sustatantal transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (firm sustatantal transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (social
sustatantal transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (absolute
sustatantal transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително
сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (relative
sustatantal transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сустатантно
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (labourly-determinate
sustatantal transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическоопределено сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (physically-determinate sustatantal transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно трансцентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (sustatantal transcentital assimilated ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и сустатантно трансцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (sustatantal transcentital gived ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното трансцентитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатант* (unimaking transcentital ecorenomic obtisustatant)], (2) съзидателно
сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making
44

788

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustatantal transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически обтисустатант* (making
transcentital ecorenomic obtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен
трансцентитален
икореномически
обтисустатант*
(implementationary transcentital ecorenomic obtisustatant)], (4) творческо сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative
sustatantal transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
творчески трансцентитален икореномически обтисустатант* (creative
transcentital ecorenomic obtisustatant)], (5) работно сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (working sustatantal transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен трансцентитален икореномически обтисустатант* (working transcentital ecorenomic
obtisustatant)], (6) сътворително сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing sustatantal transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икореномически обтисустатант* (performing transcentital ecorenomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното трансцентитално икореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – трансцентитално икореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икореномическо обтиучастие
(ТЦИРОУ)
(трансцентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРОУ

Субстатно
ТЦИРОУ

Запасово
ТЦИРОУ

Сустатантно
ТЦИРОУ

(трансцентитален икореномически обтисустатит;

(трансцентитален икореномически обтисубстат;

(трансцентитален икореномически обтизапас;

(трансцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

субстатен икореномически
обтитрансцентит)

запасов икореномически обтитрансцентит)

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРОУ]

[външно същество на
ТЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРОУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРОУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИРОУ
(работен трансцентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРОУ

(работен трансцентитален
икореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икореномически обтизапас;

(работен трансцентитален
икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтитрансцентит)

работен субстатен икореномически обтитрансцентит)

работен запасов
икореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРОУ
(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРОУ

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРОУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИРОУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икореномически обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРОУ]
тво на
ТЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънтояние на вътшното
същество
решното същесна ТЦИРОУ]
тво на
ТЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен
икореномически субтитрансцентит, сустатантна икореномическа ценностност, сустатантна икореномическа отдаденост, (*) – сустатантен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище като
субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икореномически субект [на субстантивностен сустатантен икореномически
субект* (substantivitical sustatantal ecorenomic subject)] във икореномическото
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство; общо понятие за сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтитрансцентит и като сустатантна икономическа ценност) и сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтитрансцентит и като сустатантно икотехномическо
усърдие); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо
субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субтисустатантност* (ecorenomic subtisustatantness), последната като общо
понятие за икореномическа субтисубстатност* (ecorenomic subtisubstatness)
и икореномическа субтизапасност* (ecorenomic subtistockness); общо понятие за субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие и запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие (икореномическият
сустатант е типична реализация на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното трансцентитално
икореномическо субтиучастие е сустатантен икореномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатантна
оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата
субстантивностна
оценка,
т.е.
е
субективносубстантивностна сустатантна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical sustatantal ecorenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатантното трансцентитално икореномическо субтиучастие е форма
на съществуване на сустатантната трансцентитална икореномическа
субтиенергия (sustatantal transcentital ecorenomic subtienergy) и отношение на
признаване на приложената сустатантна трансцентитална икореномическа
субтиактивност (вж. сустатантна трансцентитална икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна трансцентитална икореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна трансцентитална икореномическа субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатантното икореномическо
субтиучастие (наред със сустатантното уницентитално икореномическо
субтиучастие, сустатантното центитално икореномическо субтиучастие и
сустатантното инцентиталното икореномическо субтиучастие). Ако не е
посочено друго, под сустатантно икореномическо субтиучастие обикновено се
подразбира сустатантното трансцентитално икореномическо субтиучастие (вж.
фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН трансцентитална икономическа значимост;
СН икономически
трансцентит
(СН трансцентитално икономическо участие;
СН икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сустатантното трансцентитално
икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното трансцентитално икореномическо субтиучастие са
(1) сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост (сустатантен икономически субтитрансцентит) и (2) сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос (сустатантен икотехномически субтитрансцентит).
Сустатантната трансцентитална икономическа субтизначимост и сустатантният трансцентитален икотехномически субтипринос като разновидности
на сустатантното трансцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или
сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост, или сустатантен
трансцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатантен трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат (sustatantal transcentital
partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото
сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие е сустатантен
трансцентитален дялов икореномически субтидиспозант (sustatantal
transcentital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатантния трансцентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на сустатантното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатантната
трансцентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и сустатантния
трансцентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във
взаимозависимост помежду си. В границите на сустатантния трансцентитален
дялов икореномически субтидиспозат сустатантната трансцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е
сустатантна трансцентитална икономическа оценка* (sustatantal
transcentital economic estimatе) на сустатантния трансцентитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се
представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата сустатантна трансцентитална икономическа оценка на сустатантния трансцентитален икотехномически субтипринос
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(total sustatantal transcentital economic estimatе of the sustatantal transcentital
ecotechnomic subticontribution),
tsubpardis
tsubpardis
е средната сустатантна трансцентитална икономическа оценка на сустатантния трансцентитален икотехномически субтипринос (average
sustatantal transcentital economic estimatе of the sustatantal transcentital ecotechnomic subticontribution) и
atsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis
е пределната сустатантна трансцентитална икономическа оценка на
сустатантния трансцентитален икотехномически субтипринос (marginal sustatantal transcentital economic estimatе of the sustatantal transcentital
ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното трансцентитално икореномическо субтиучастие са:
сустатантно възпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal reproductional transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно производствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal production transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разменно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal exchange transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разпределително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal distributional transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно потребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal consumption
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно стопанствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal
protoeconomizing transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно следпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal post-production transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно предипотребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal before-consumption transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно посредническо трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal intermediationary
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно бизнес
mtsubpardis =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal business
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно алокативно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal allocative transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (individual sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено сустатантно трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (firm sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено сустатантно трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (social sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (absolute
sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително
сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (relative
sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сустатантно
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (labourly-determinate
sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическоопределено сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (physically-determinate sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно трансцентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (sustatantal transcentital assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и сустатантно трансцентитално създавано
икореномическо субтиучастие* (sustatantal transcentital gived ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното трансцентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатант* (unimaking transcentital ecorenomic subtisustatant)],
(2) съзидателно сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически
субтисустатант* (making transcentital ecorenomic subtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(implementationary sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икореномически
субтисустатант* (implementationary transcentital ecorenomic subtisustatant)],
(4) творческо сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (creative sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икореномически
субтисустатант* (creative transcentital ecorenomic subtisustatant)], (5) работно сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(working sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен трансцентитален икореномически субтисустатант*
(working transcentital ecorenomic subtisustatant)], (6) сътворително сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (performing sustatantal transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
сътворителен трансцентитален икореномически субтисустатант*
(performing transcentital ecorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното трансцентитално икореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – трансцентитално икореномическо субтиучастие)

Трансцентитално икореномическо субтиучастие (ТЦИРСУ)
(трансцентитален икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРСУ

Субстатно
ТЦИРСУ

Запасово
ТЦИРСУ

Сустатантно
ТЦИРСУ

(трансцентитален икореномически субтисустатит;

(трансцентитален икореномически субтисубстат;

(трансцентитален икореномически субтизапас;

(трансцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

субстатен икореномически
субтитрансцентит)

запасов икореномически
субтитрансцентит)

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРСУ]

[външно същество на
ТЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРСУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИРСУ
(работен трансцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРСУ

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икореномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икореномически субтизапас;

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтитрансцентит)

работен субстатен икореномически субтитрансцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРСУ
(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРСУ

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически субтитрансцентит)

творчески запасов икореномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРСУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икореномичес-ка
субтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитал-ен икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънто-яние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икоретална икореномическа
номическа
субтиудовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит
на икореномина икореномическа суперсческа субстантанта)
ция)

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatantal transcentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически трансцентит, (*) – сустатантен трансцентитален икореномически ингредиент, който на
същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икореномически субект [на субстантивностен сустатантен икореномически
субект* (substantivitical sustatantal ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за сустатантна трансцентитална икономическа значимост (същото като сустатантен икономически трансцентит) и
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен трансцентитален икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически трансцентит), както и общо понятие за сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като сустатантен икореномически субтитрансцентит и същото като сустатантна
икореномическа ценностност и като сустатантна икореномическа отдаденост) и сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икореномически обтитрансцентит и като сустатантна трансцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика);
една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие
(вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сустатантност*
(ecorenomic sustatantness), последната като общо понятие за икореномическа
субстатност* (ecorenomic substatness) и икореномическа запасност*
(ecorenomic stockness); общо понятие за субстатно трансцентитално икореномическо участие и запасово трансцентитално икореномическо участие
(икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия
сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното трансцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на сустатантната трансцентитална икореномическа енергия
(sustatantal transcentital ecorenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна трансцентитална икореномическа активност (вж.
сустатантна трансцентитална икореномическа дейност). Тя е кинестично
опредметена сустатантна трансцентитална икореномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатантна трансцентитална икореномическа потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатантното икореномическо
участие (наред със сустатантното уницентитално икореномическо участие,
сустатантното центитално икореномическо участие и сустатантното инцентитално икореномическо участие). Ако не е посочено друго, под сустатантно икореномическо участие обикновено се подразбира сустатантното трансцентитално икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СН трансцентитална икономическа значимост;
СН икономически
трансцентит
(СН трансцентитално икономическо участие;
СН икономическа
значимост)

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

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

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

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

СН трансцентитален икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтитрансцен-Н
(СН икотехномическа ценностност;
СН икотехномическо
усърдие)

СН трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СН икореномически субтитрансцентит

(СН икореномическа ценностност;
СН икореномическа отдаденост)

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

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

Фиг. 1. Сустатантно трансцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното трансцентитално икореномическо участие са (1)
сустатантна трансцентитална икономическа значимост (сустатантен
икономически трансцентит) и (2) сустатантен трансцентитален икотехномически принос (сустатантен икотехномически трансцентит), а според
общностния икореномически статут негови разновидности са (1) сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие (сустатантен икореномически субтитрансцентит) и (2) сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие (сустатантен икореномически обтитрансцентит).
Сустатантната трансцентитална икономическа значимост и сустатантният
трансцентитален икотехномически принос като разновидности на сустатантното трансцентитално икореномическо участие (то е или сустатантна трансцентитална икономическа значимост, или сустатантен трансцентитален икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатантен трансцентитален дялов икореномически
диспозат (sustatantal transcentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатантно трансцентитално икореномическо
участие е сустатантен трансцентитален дялов икореномически диспозант (sustatantal transcentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатантния трансцентитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатантната трансцентитална икономическа значимост tpardis и сустатантния трансцентитален
икотехномически принос tpardis се намират във взаимозависимост помежду
си. В границите на сустатантния трансцентиталения дялов икореномически
диспозат сустатантната трансцентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатантна трансцентитална
икономическа оценка* (sustatantal transcentital economic estimatе) на сустатантния трансцентитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата сустатантна трансцентитална икономическа оценка на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантния трансцентитален икотехномически принос (total sustatantal transcentital economic estimatе of the sustatantal transcentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната сустатантна трансцентитална икономическа оценка на сустатантния трансцентитален икотехномически принос (average sustatantal transcentital economic estimatе of the sustatantal transcentital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната сустатантна трансцентитална икономическа оценка на
сустатантния трансцентитален икотехномически принос (marginal sustatantal transcentital economic estimatе of the sustatantal transcentital ecotechnomic
contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното трансцентитално икореномическо участие са: сустатантно възпроизводствено трансцентитално икореномическо участие* (sustatantal reproductional transcentital ecorenomic participation (share)),
сустатантно производствено трансцентитално икореномическо участие* (sustatantal production transcentital ecorenomic participation (share)), сустатантно разменно трансцентитално икореномическо участие*
(sustatantal exchange transcentital ecorenomic participation (share)), сустатантно разпределително трансцентитално икореномическо участие*
(sustatantal distributional transcentital ecorenomic participation (share)), сустатантно потребително трансцентитално икореномическо участие*
(sustatantal consumption transcentital ecorenomic participation (share)), сустатантно стопанствено трансцентитално икореномическо участие*
(sustatantal protoecono-mizing transcentital ecorenomic participation (share)), сустатантно следпроизводствено трансцентитално икореномическо участие* (sustatantal post-production transcentital ecorenomic participation (share)),
сустатантно предипотребително трансцентитално икореномическо
участие* (sustatantal before-consumption transcentital ecorenomic participation
(share)), сустатантно посредническо трансцентитално икореномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (sustatantal intermediationary transcentital ecorenomic participation
(share)), сустатантно бизнес трансцентитално икореномическо участие*
(sustatantal business transcentital ecorenomic participation (share)), сустатантно
алокативно трансцентитално икореномическо участие* (sustatantal
allocative transcentital ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно трансцентитално икореномическо участие* (individual
sustatantal transcentital ecorenomic participation (share)), фирмено сустатантно
трансцентитално икореномическо участие* (firm sustatantal transcentital
ecorenomic participation (share)), обществено сустатантно трансцентитално икореномическо участие* (social sustatantal transcentital ecorenomic
participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатантно трансцентитално икореномическо участие* (absolute
sustatantal transcentital ecorenomic participation (share)) и относително сустатантно трансцентитално икореномическо участие* (relative sustatantal
transcentital ecorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сустатантно трансцентитално
икореномическо участие* (labourly-determinate sustatantal transcentital
ecorenomic participation (share)) и физическо-определено сустатантно трансцентитално икореномическо участие* (physically-determinate sustatantal
transcentital ecorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно трансцентитално усвоявано икореномическо участие* (sustatantal transcentital assimilated ecorenomic participation
(share)) и сустатантно трансцентитално създавано икореномическо
участие* (sustatantal transcentital gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното трансцентитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно трансцентитално икореномическо участие*
(unimaking sustatantal transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като
унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатант* (unimaking transcentital ecorenomic sustatant)], (2) съзидателно сустатантно
трансцентитално икореномическо участие* (making sustatantal transcentital
ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен трансцентитален
икореномически сустатант* (making transcentital ecorenomic sustatant)], (3)
изпълнително сустатантно трансцентитално икореномическо участие*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(implementationary sustatantal transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен трансцентитален икореномически сустатант*
(implementationary transcentital ecorenomic sustatant)], (4) творческо сустатантно трансцентитално икореномическо участие* (creative sustatantal
transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески трансцентитален икореномически сустатант* (creative transcentital ecorenomic
sustatant)], (5) работно сустатантно трансцентитално икореномическо
участие* (working sustatantal transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като работен трансцентитален икореномически сустатант*
(working transcentital ecorenomic sustatant)], (6) сътворително сустатантно
трансцентитално икореномическо участие* (performing sustatantal transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант* (performing transcentital
ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното трансцентитално икореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРУ – трансцентитално икореномическо участие)

Трансцентитално икореномическо участие
(ТЦИРУ)
(трансцентитален икореномически субстантит)

Сустатитно
ТЦИРУ

Субстатно
ТЦИРУ

Запасово
ТЦИРУ

Сустатантно
ТЦИРУ

(трансцентитален икореномически сустатит;

(трансцентитален икореномически субстат;

(трансцентитален икореномически запас;

(трансцентитален икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически трансцентит)

субстатен икореномически
трансцентит)

запасов икореномически
трансцентит)

сустатитен
икореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРУ]

[външно същество на
ТЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИРУ
(работен трансцентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРУ

(работен трансцентитален икореномически
сустатит;

(работен трансцентитален икореномически
субстат;

(работен трансцентитален
икореномически запас;

(работен трансцентитален
икореномически
сустатант;

работен сустатитен икореномически трансцентит)

работен субстатен икореномически трансцентит)

работен запасов
икореномически трансцентит)

работен сустатантен икореномически
трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРУ
(творчески
трансцентитален икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ТЦИРУ

(творчески
трансцентитален икореномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически субстат;

(творчески
трансцентитален икореномически запас;

(творчески
трансцентитален икореномически сустатант;

творчески сустатитен икореномически
трансцентит)

творчески субстатен икореномически трансцентит)

творчески запасов икореномически трансцентит)

творчески сустатантен икореномически
трансцентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ТЦИРУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икореномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икореномическа изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ТЦИРУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРУ
ТЦИРУ
ТЦИРУ

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстат;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит, сустатантна трансцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – сустатантен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатантен икоуниреномически
субект [на субстантивностен сустатантен икоуниреномически субект*
(substantivitical sustatantal ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото
възпроизводство; сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтитрансцентит и като
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантен трансцентитален икономически интерес) и сустатантен
трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен
икотехномически обтитрансцентит и като сустатантна трансцентитална
икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една
от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтисустатантност* (ecounirenomic obtisustatantness), последната като общо понятие за
икоуниреномическа обтисубстатност* (ecounirenomic obtisubstatness) и
икоуниреномическа обтизапасност* (ecounirenomic obtistockness); общо понятие за субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е сустатантен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна сустатантна икоуниреномическа оценка*
(objectively-substantivitical sustatantal ecounirenomic appraisement) на същностно
равнище. Сустатантното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатантната трансцентитална икоуниреномическа обтиенергия (sustatantal transcentital ecounirenomic obtienergy)
и отношение на признаване на приложената сустатантна трансцентитална
икоуниреномическа обтиактивност (вж. сустатантна трансцентитална
икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена сустатантна трансцентитална икоуниреномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатантното икоуниреномическо
обтиучастие (наред със сустатантното уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие, сустатантното центитално икоуниреномическо обтиучастие
и сустатантното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие). Ако не е
посочено друго, под сустатантно икоуниреномическо обтиучастие обикновено
се подразбира сустатантното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СН трансцентитална икономическа значимост;
СН икономически
трансцентит
(СН трансцентитално икономическо участие;
СН икономическа
значимост)

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

СН трансцентитал-

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

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

СН трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтитрансцентит
(СН икоуниреномическа ценностност;
СН икоуниреномическа отдаденост)

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

СН трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтитрансцентит
(СН трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СН икоуниреномическа заделеност)

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

но икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически трансцентит
(СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномическо участие)

Фиг. 1. Сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
са: сустатантно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal reproductional transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно производствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal production transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разменно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal exchange
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разпределително
трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(sustatantal distributional transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатантно потребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal consumption transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal protoeconomizing transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно следпроизводствено
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal postproduction transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal before-consumption transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно посредническо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal intermediationary transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно бизнес трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal business transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно алокативно трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal allocative transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно
трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(individual sustatantal transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
фирмено сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm sustatantal transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
обществено сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social sustatantal transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (abso81
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(absolute sustatantal transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
относително сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (relative sustatantal transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(labourly-determinate
sustatantal
transcentital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (physically-determinate
sustatantal transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal transcentital assimilated ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и сустатантно трансцентитално създавано
икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal transcentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1)
унисъзидателно сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисустатант* (unimaking transcentital ecounirenomic obtisustatant)],
(2) съзидателно сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making sustatantal transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисустатант* (making transcentital ecounirenomic obtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икоуниреномически обтисустатант* (implementationary transcentital ecounirenomic obtisustatant)], (4) творческо сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative sustatantal transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален
икоуниреномически обтисустатант* (creative transcentital ecounirenomic obtisustatant)],
(5)
работно
сустатантно
трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (working sustatantal transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен трансцентитален икоуниреномически обтисустатант* (working transcentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecounirenomic obtisustatant)], (6) сътворително сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing sustatantal transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икоуниреномически обтисустатант* (performing transcentital
ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие
(ТЦИУРОУ)
(трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРОУ

Субстатно
ТЦИУРОУ

Запасово
ТЦИУРОУ

Сустатантно
ТЦИУРОУ

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРОУ]

[външно същество на
ТЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРОУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИУРОУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРОУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

88

832

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРОУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРОУ
ТЦИУРОУ
во ТЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит, сустатантна икоуниреномическа
ценностност, сустатантна икоуниреномическа отдаденост, (*) – сустатантен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно
равнище като субективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сустатантен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатантен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatantal ecounirenomic
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтитрансцентит и като сустатантна икономическа ценност) и
сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като
сустатантен икотехномически субтитрансцентит и като сустатантно
икотехномическо усърдие), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от
разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтисустатантност* (ecounirenomic subtisustatantness), последната като общо понятие
за икоуниреномическа субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness) и
икоуниреномическа субтизапасност* (ecounirenomic subtistockness); общо
понятие за субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и
запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е сустатантен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно равнище или още е субективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка,
т.е. е субективно-субстантивностна сустатантна икоуниреномическа
оценка* (subjectively-substantivitical sustatantal ecounirenomic appraisement) на
същностно равнище. Сустатантното трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие е форма на съществуване на сустатантната трансцентитална
икоуниреномическа
субтиенергия
(sustatantal
transcentital
ecounirenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна трансцентитална икоуниреномическа субтиактивност (вж. сустатантна трансцентитална икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна трансцентитална икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна трансцентитална
икоуниреномическа субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатантното икоуниреномическо
субтиучастие (наред със сустатантното уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие, сустатантното центитално икоуниреномическо субтиучастие и сустатантното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие). Ако
не е посочено друго, под сустатантно икоуниреномическо субтиучастие обик-
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------новено се подразбира сустатантното трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

СН трансцентитал-

СН трансцентита.лен икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтитрансцентит
(СН икотехномическа ценностност;
СН икотехномическо
усърдие)

СН трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтитрансцентит
(СН икоуниреномическа ценностност;
СН икоуниреномическа отдаденост)

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

СН трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтитрансцентит
(СН трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СН икоуниреномическа заделеност)

но икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически трансцентит
(СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномическо участие)

Фиг. 1. Сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: сустатантно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal reproductional transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно производствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal production transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разменно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal exchange
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разпределително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(sustatantal
distributional
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно потребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal consumption transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal protoeconomizing
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(sustatantal post-production transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal before-consumption transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно посредническо
трансцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(sustatantal
intermediationary transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно бизнес трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(sustatantal business transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
сустатантно алокативно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal allocative transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (individual sustatantal transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm sustatantal transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social sustatantal
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (abso94
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(absolute sustatantal transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и
относително сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (relative sustatantal transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(labourly-determinate
sustatantal
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (physically-determinate
sustatantal transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal transcentital assimilated ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и сустатантно трансцентитално създавано
икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal transcentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1)
унисъзидателно сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант*
(unimaking
transcentital
ecounirenomic
subtisustatant)], (2) съзидателно сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making sustatantal transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален
икоуниреномически субтисустатант* (making transcentital ecounirenomic
subtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
трансцентитален
икоуниреномически
субтисустатант*
(implementationary transcentital ecounirenomic subtisustatant)], (4) творческо
сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(creative sustatantal transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като творчески трансцентитален икоуниреномически субтисустатант* (creative transcentital ecounirenomic subtisustatant)], (5) работно сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working
sustatantal transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
работен трансцентитален икоуниреномически субтисустатант*
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(working transcentital ecounirenomic subtisustatant)], (6) сътворително сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing
sustatantal transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
сътворителен трансцентитален икоуниреномически субтисустатант*
(performing transcentital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
(ТЦИУРСУ)
(трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРСУ

Субстатно
ТЦИУРСУ

Запасово
ТЦИУРСУ

Сустатантно
ТЦИУРСУ

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

запасов икоуниреномически субтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРСУ]

[външно същество на
ТЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРСУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИУРСУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРСУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ТЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРСУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисус-татит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

творчески запасов икоуниреномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтитрансцентит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРСУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРСУ
ТЦИУРСУ
во ТЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРСУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (sustatantal transcentital ecounirenomic participation (share)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икоуниреномически трансцентит, (*) – сустатантен трансцентитален икоуниреномически
ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икоуниреномически субект [на субстантивностен
сустатантен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatantal
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатантна трансцентитална икономическа значимост (същото като сустатан103
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен икономически трансцентит) и сустатантен трансцентитален икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически трансцентит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатантен икоуниреномически субтитрансцентит и същото като сустатантна икоуниреномическа ценностност и като сустатантна икоуниреномическа
отдаденост) и сустатантен трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатантен икоуниреномически обтитрансцентит и
като сустатантна трансцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж.
икоуниреномика); една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сустатантност* (ecounirenomic sustatantness), последната като общо
понятие за икоуниреномическа субстатност* (ecounirenomic substatness) и
икоуниреномическа запасност* (ecounirenomic stockness); общо понятие за
субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие и запасово трансцентитално икоуниномическо участие (икоуниреномическият сустатант е
типична реализация на икоуниреномическия сустант) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатантното трансцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на сустатантната трансцентитална
икоуниреномическа
енергия
(sustatantal
transcentital
ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна трансцентитална икоуниреномическа активност (вж. сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично опредметена
сустатантна трансцентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна трансцентитална икоуниреномическа
потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатантното икоуниреномическо
участие (наред със сустатантното уницентитално икоуниреномическо
участие, сустатантното центитално икоуниреномическо участие и сустатантното инцентитално икоуниреномическо участие). Ако не е посочено
друго, под сустатантно икоуниреномическо участие обикновено се подразбира
сустатантното трансцентитално икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СН трансцентитална икономическа значимост;
СН икономически
трансцентит
(СН трансцентитално икономическо участие;
СН икономическа
значимост)

СН трансцентитален икотехномически принос;

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

СН трансцентитален икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтитрансцентит

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

СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически трансцентит
(СН трансцентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномическо участие)

СН икотехномически трансцентит
(СН трансцентитално икотехномическо
участие;
СН икотехномически принос)

(СН икотехномическа ценностност;
СН икотехномическо усърдие)

СН трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтитрансцентит
(СН икоуниреномическа ценностност;
СН икоуниреномическа отдаденост)

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

СН трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтитрансцентит
(СН трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СН икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатантното трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) сустатантно
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (сустатантен икоуниреномически субтитрансцентит) и (2) сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното трансцентитално икоуниреномическо участие са:
сустатантно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо
участие* (sustatantal reproductional transcentital ecounirenomic participation
(share)), сустатантно производствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatantal production transcentital ecounirenomic participation
(share)), сустатантно разменно трансцентитално икоуниреномическо
участие* (sustatantal exchange transcentital ecounirenomic participation (share)),
сустатантно разпределително трансцентитално икоуниреномическо
участие* (sustatantal distributional transcentital ecounirenomic participation
(share)), сустатантно потребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatantal consumption transcentital ecounirenomic participation
(share)), сустатантно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatantal protoeconomizing transcentital ecounirenomic participation (share)), сустатантно следпроизводствено трансцентитално
икоуниреномическо участие* (sustatantal post-production transcentital
ecounirenomic participation (share)), сустатантно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatantal before-consumption
transcentital ecounirenomic participation (share)), сустатантно посредническо
трансцентитално
икоуниреномическо
участие*
(sustatantal
intermediationary transcentital ecounirenomic participation (share)), сустатантно
бизнес трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatantal business
transcentital ecounirenomic participation (share)), сустатантно алокативно
трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatantal allocative
transcentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие* (individual
sustatantal transcentital ecounirenomic participation (share)), фирмено сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие* (firm sustatantal
transcentital ecounirenomic participation (share)), обществено сустатантно
трансцентитално икоуниреномическо участие* (social sustatantal
transcentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие* (absolute
sustatantal transcentital ecounirenomic participation (share)) и относително сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие* (relative
sustatantal transcentital ecounirenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие* (labourly-determinate sustatantal
transcentital ecounirenomic participation (share)) и физическо-определено сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие* (physicallydeterminate sustatantal transcentital ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (sustatantal transcentital assimilated ecounirenomic
participation (share)) и сустатантно трансцентитално създавано икоуниреномическо участие* (sustatantal transcentital gived ecounirenomic participation
(share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking sustatantal transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически сустатант*
(unimaking transcentital ecounirenomic sustatant)], (2) съзидателно сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие* (making sustatantal
transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатант* (making transcentital
ecounirenomic sustatant)], (3) изпълнително сустатантно трансцентитално
икоуниреномическо участие* (implementationary sustatantal transcentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен трансцентитален икоуниреномически сустатант* (implementationary transcentital
ecounirenomic sustatant)], (4) творческо сустатантно трансцентитално
икоуниреномическо участие* (creative sustatantal transcentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически сустатант* (creative transcentital ecounirenomic sustatant)], (5) работно сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие*
(working sustatantal transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
работен трансцентитален икоуниреномически сустатант* (working
transcentital ecounirenomic sustatant)], (6) сътворително сустатантно тран107
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сцентитално икоуниреномическо участие* (performing sustatantal transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен трансцентитален икоуниреномически сустатант* (performing transcentital
ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното трансцентитално икоуниреномическо участие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – трансцентитално икоуниреномическо участие)

Трансцентитално икоуниреномическо
участие
(ТЦИУРУ)
(трансцентитален икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ТЦИУРУ

Субстатно
ТЦИУРУ

Запасово
ТЦИУРУ

Сустатантно
ТЦИУРУ

(трансцентитален икоуниреномически
сустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
субстат;

(трансцентитален икоуниреномически
запас;

(трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

сустатитен
икоуниреномически трансцентит)

субстатен икоуниреномически трансцентит)

запасов икоуниреномически трансцентит)

сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРУ]

[външно същество на
ТЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИУРУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически запас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

работен субстатен икоуниреномически
трансцентит))

работен запасов
икоуниреномически трансцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
трансцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо)
сустатитно
ТЦИУРУ
(творчески

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРУ

трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически запас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

творчески субстатен икоуниреномически
трансцентит)

творчески запасов икоуниреномически
трансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
трансцентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

творчески сустатитен икоуниреномически
трансцентит)
[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]
{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална
икоуниреномическа
задоволеност}
(вид форма на
икоуниреномически сустит)

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномичес-ка
суперстан-та)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
ТЦИУРУ
ТЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово ТЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
запас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икокореномически обтиуницентит, сустатантна уницентитална икокореномическа
заделеност, (*) – сустатантен уницентитален икокореномически ингредиент,
който като обективна проекция количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икокореномически субект [на субстантивностен сустатантен
икокореномически субект* (substantivitical sustatantal ecocorenomic subject)]
във икокореномическото възпроизводство; сустатантно трансцентитално
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическо обтиучастие и сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтиуницентит) и сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтиуницентит)
(както и общо понятие за сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос) и сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно
с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатантната уницентитална икономическа обтизначимост е сустатантна икономическа
оценка на сустатантния уницентиталния икотехномическия обтипринос; една
от разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтисустатантност* (ecocorenomic obtisustatantness), последната като общо понятие за
икокореномическа обтисубстатност* (ecocorenomic obtisubstatness) и икокореномическа обтизапасност* (ecocorenomic obtistockness); общо понятие
за субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие и запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие, но не и двете взети заедно в
тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатант е типична реализация на икокореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното уницентитално икокореномическо обтиучастие е сустатантен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно
равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатантна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatantal
ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатантното уницентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатантната уницентитална икокореномическа обтиенергия (sustatantal
unicentital ecocorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна уницентитална икокореномическа обтиактивност (вж. сустатантна уницентитална икокореномическа обтидейност). Тя е кинестично
опредметена сустатантна уницентитална икокореномическа обтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна уницентитална икокореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същност116
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическа стратификационност представлява една от разновидностите
на сустатантното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СН уницентитално икоуниреномическо
участие;
СН икоуниреномически уницентит

СН уницентитално икокореномическо участие;
СН икокореномически уницентит

(СН уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

(СН уницентитално икокореномическо участие)

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

СН уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиуницентит
(СН икоуниреномически диспотит)

СН уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтиуницентит

СН унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтиуницентит

СН унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтиуницентит
(СН уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СН унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтиуни-центит

(СН уницентитална икореномическа
заделеност)

(СН икокореномически диспотит)

(СН уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното уницентитално икокореномическо обтиучастие са:
сустатантно възпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal reproductional unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно производствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal production unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разменно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal exchange unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разпределително уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (sustatantal distributional unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно потребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal consumption
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно стопанствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal
protoeconomizing unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно следпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal post-production unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно предипотребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal before-consumption unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно посредническо уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (sustatantal intermediationary unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно бизнес уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal business unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно алокативно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal allocative unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (individual
sustatantal unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (firm
sustatantal unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено
сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (social
sustatantal unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно уницентитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие* (sustatantal unicentital assimilated ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и сустатантно уницентитално създавано ико119
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномическо обтиучастие* (sustatantal unicentital gived ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното уницентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически обтисустатант* (unimaking unicentital ecocorenomic obtisustatant)], (2) съзидателно
сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making
sustatantal unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически обтисустатант* (making
unicentital ecocorenomic obtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически обтисустатант* (implementationary
unicentital ecocorenomic obtisustatant)], (4) творческо сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative sustatantal unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески уницентитален икокореномически обтисустатант* (creative unicentital ecocorenomic
obtisustatant)], (5) работно сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (working sustatantal unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като работен уницентитален икокореномически обтисустатант* (working unicentital ecocorenomic obtisustatant)], (6) сътворително сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(performing sustatantal unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически обтисустатант* (performing unicentital ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо
обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното уницентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – уницентитално икокореномическо обтиучастие)

Уницентитално икокореномическо
обтиучастие
(УЦИКРОУ)
(уницентитален икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИКРОУ

Субстатно
УЦИКРОУ

Запасово
УЦИКРОУ

Сустатантно
УЦИКРОУ

(уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(уницентитален икокореномически обтисубстат;

(уницентитален икокореномически
обтизапас;

(уницентитален икокореномически
обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиуниценобтиуницентит)
тит)

сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРОУ]

[външно същество на
УЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРОУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИКРОУ

(сътворителен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИКРОУ
(работен уницентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРОУ

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икокореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиуницентит)

работен субстатен икокореномически обтиуницентит)

работен запасов икокореномически обтиуницентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРОУ
(творчески
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
УЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
УЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
УЦИКРОУ

(творчески
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески уницентита-лен
икокореномически обтисубстат;

(творчески
уницентита-лен
икокореномически обтизапас;

(творчески
уницентитален
икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтиуницентит)

творчески субстатен икокореномически обтиуницентит)

творчески запасов икокореномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икокореномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на УЦИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРОУ
(изпълнителен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно УЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИКРОУ

(изпълнителен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРОУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРОУ

(съзидателен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРОУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
УЦИКРОУ
сово
тантно
УЦИКРОУ
УЦИКРОУ
УЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен уницентита- ен уницентита- ен уницентитаен уницентилен
икокоренотален икоколен икокорелен икокоремически обтиреномически
номически об- номически обсубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномиобтиуницентит)
чески обтитобтиуниценчески обтиунирансцентит)
тит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен
икокореномически субтиуницентит, сустатантна икокореномическа феност, (*) – сустатантен уницентитален икокореномически ингредиент, който
като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икокореномически субект [на субстантивностен сустатантен
икокореномически субект* (substantivitical sustatantal ecocorenomic subject)]
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------във икокореномическото възпроизводство; сустатантно трансцентитално
икокореномическо субтиучастие и сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сустатантна
уницентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен
икономически субтиуницентит) и сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтиуницентит) (както и общо понятие за сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за сустатантна уницентитална икономическа
субтизначимост и сустатантенуницентитален икотехномически субтипринос) и сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, които
съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където
сустатантната уницентитална икономическа субтизначимост е сустатантна
икономическа оценка на сустатантния уницентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо
субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата
субтисустатантност* (ecocorenomic subtisustatantness), последната като
общо понятие за икокореномическа субтисубстатност* (ecocorenomic
subtisubstatness) и икокореномическа субтизапасност* (ecocorenomic
subtistockness); общо понятие за субстатно уницентитално икокореномическо
субтиучастие и запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие, но
не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият
сустатант е типична реализация на икокореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното уницентитално
икокореномическо субтиучастие е сустатантен икокореномически ингредиент
в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатантна
оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е субективносубстантивностна сустатантна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical sustatantal ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатантното уницентитално икокореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на сустатантната уницентитална икокореномическа субтиенергия (sustatantal unicentital ecocorenomic subtienergy) и отношение на
признаване на приложената сустатантна уницентитална икокореномическа
субтиактивност (вж. сустатантна уницентитална икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна уницентитална икокореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена суста128
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тантна уницентитална икокореномическа субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатантното икокореномическо
субтиучастие (вж. фиг. 1).

129

873

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

СН унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтиуницентит
(СН уницентитална икореномическа
заделеност)

СН уницентитално икоуниреномическо
участие;
СН икоуниреномически уницентит

СН уницентитално икокореномическо участие;
СН икокореномически уницентит

(СН уницентитално икоуниреномическо участие)

(СН уницентитално икокореномическо участие)

СН уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиуницентит
(СН икоуниреномически диспотит)

СН уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтиуницентит

СН унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтиуницентит
(СН уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СН унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтиуницентит

(СН икокореномически диспотит)

(СН уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното уницентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal reproductional unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно производствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal production unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разменно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal exchange unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разпределително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal distributional unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно потребително
уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal consumption
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно стопанствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal
protoeconomizing unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно следпроизводствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal post-production unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно предипотребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal before-consumption unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно посредническо
уницентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(sustatantal
intermediationary unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно бизнес уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(sustatantal business unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно алокативно уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(sustatantal allocative unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (individual sustatantal unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено сустатантно уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (firm sustatantal unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено сустатантно уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (social sustatantal unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно уницентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (sustatantal unicentital assimilated ecocorenomic subtipartici131
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) и сустатантно уницентитално създавано
икокореномическо субтиучастие* (sustatantal unicentital gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното уницентитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисустатант* (unimaking unicentital ecocorenomic subtisustatant)], (2)
съзидателно сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (making sustatantal unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като съзидателен уницентитален икокореномически субтисустатант* (making unicentital ecocorenomic subtisustatant)], (3) изпълнително
сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като изпълнителен уницентитален икокореномически субтисустатант* (implementationary unicentital ecocorenomic subtisustatant)], (4)
творческо сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative sustatantal unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески уницентитален икокореномически
субтисустатант* (creative unicentital ecocorenomic subtisustatant)], (5) работно сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(working sustatantal unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен уницентитален икокореномически субтисустатант*
(working unicentital ecocorenomic subtisustatant)], (6) сътворително сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (performing
sustatantal unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
сътворителен уницентитален икокореномически субтисустатант*
(performing unicentital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

132

876

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното уницентитално икокореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – уницентитално икокореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИКРСУ
Уницентитално икокореномическо
субтиучастие
(УЦИКРСУ)
(уницентитален икокореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИКРСУ

Запасово
УЦИКРСУ

Сустатантно
УЦИКРСУ

(уницентитален икокореномически субтисустатит;

(уницентитален (уницентитален
икокореномиикокореномически субтимически субтисубстат;
запас;

(уницентитален икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

субстатен икокореномически
субтиуницентит)

запасов икокореномически
субтиуницентит)

сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРСУ]

[външно същество на
УЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРСУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИКРСУ

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сътворителен
сътворителен
сустатитен икосубстатен икозапасов икококореномически
кореномически
реномически
[общо понятие субтиуницентит)
субтиуниценсубтиуниценза състояние
тит)
тит)
на
[общо състоя[общо състояние [общо състояние
УЦИКРСУ]
ние на цялостна вътрешното
на външното
ното същество
{уницентисъщество на
същество на
на
УЦИКРСУ]
тална икокоУЦИКРСУ]
УЦИКРСУ]
реномическа
{сустатитна
{субстатна
{запасова унисубтиприуницентиуницентиталцентитална
годност}
тална икокорена икокореноикокореноминомическа суб(вид икокоремическа субческа субтипномически спе- типригодност} типригодност}
ригодност}
цифант)
(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икокореномина икокоренона икокореночески сустит)
мическа субсмическа суперстанция)
танта)
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сътворителен
сустатантен
икокореномически субтиуницентит)
[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРСУ]
{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтипригодност}
(вид специфант
на икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно)
УЦИКРСУ
(работен уницентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРСУ

(работен уницентитален икокореномически
субтисустатит;

(работен уницентитален икокореномически
субтисубстат;

(работен уницентитален икокореномически
субтизапас;

(работен уницентитал-ен
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически субтиуницентит)

работен субстатен икокореномически субтиуницентит)

работен запасов
икокореномически субтиуницентит)

работен сустатантен икокореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРСУ
(творчески
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
УЦИКРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИКРСУ

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатит;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икокореномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

творчески субстатен икокореномически субтиуницентит)

творчески запасов икокореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икокореноми-чески
субтиуницентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРСУ]

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

[творческо външно състояние
на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИКРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

(изпълнителен
уницентитален икокореизпълнителен
номически
сустатитен икосубтисубстан- кореномически
тит)
субтиуницентит)
[външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтизадоволеност}
(вид икокореномическа
форма)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРСУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокорено-мическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРСУ

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитаен
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен запасов икокореномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРСУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно
УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) субстатно
УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
УЦИКРСУ

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисустатит;

(унисъзидатлеен уницентитален икокореномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на външното същество
на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatantal unicentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икокореномически уницентит, (*) – сустатантен уницентитален икокореномически ингредиент, който
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатантен икокореномически
субект [на субстантивностен сустатантен икокореномически субект*
(substantivitical sustatantal ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; сустатантно трансцентитално икокореномическо участие и
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантно инцентитално икокореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от сустатантна уницентитална икономическа значимост (същото като сустатантен икономически уницентит) и сустатантен уницентитален икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически
уницентит) (както и общо понятие за сустатантно уницентитално икореномическо участие (в т.ч. за сустатантна уницентитална икономическа значимост и сустатантен уницентитален икотехномически принос) и сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатантната уницентитална икономическа значимост е сустатантна икономическа оценка на сустатантния уницентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на
уницентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сустатантност* (ecocorenomic sustatantness),
последната като общо понятие за икореномическа субстатност*
(ecocorenomic substatness) и икокореномическа запасност* (ecocorenomic
stockness); общо понятие за субстатно уницентитално икокореномическо
участие и запасово уницентитално икокономическо участие, но не и двете
взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатант е
типична реализация на икокореномическия сустант) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като сустатантен
икокореномически субтиуницентит и като сустатантна икокореномическа
феност) и сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие
(същото като сустатантен икокореномически обтиуницентит и като сустатантна уницентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика).
Сустатантното уницентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на сустатантната уницентитална икокореномическа енергия
(sustatantal unicentital ecocorenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна уницентитална икокореномическа активност (вж.
сустатантна уницентитална икокореномическа дейност). Тя е кинестично
опредметена сустатантна уницентитална икокореномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатантна уницентитална икокореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН уницентитално икореномическо участие;
СН икореномически уницентит
(СН уницентитално икореномическо участие)

СН уницентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически уницентит
(СН уницентитално икоуниреномическо участие)

СН уницентитално икореномическо субтиучастие;
СН икореномически субтиуницентит
(СН икореномически диспотит)

СН уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиуницентит
(СН икоуниреномически диспотит)

СН унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтиуни-центит
(СН уницентитална икореномическа
заделеност)

СН уницентитално икокореномическо участие;
СН икокореномически уницентит
(СН уницентитално икокореномическо участие)

СН уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтиуницентит
(СН икокореномически диспотит)

СН унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтиуницентит
(СН уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СН унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтиуни-центит
(СН уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно уницентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие (сустатантен
икокореномически субтиуницентит) и (2) сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие (сустатантен икокореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното уницентитално икокореномическо участие са: сустатантно възпроизводствено уницентитално икокореномическо участие* (sustatantal reproductional unicentital ecocorenomic participation (share)),
сустатантно производствено уницентитално икокореномическо участие* (sustatantal production unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно разменно уницентитално икокореномическо участие*
(sustatantal exchange unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно разпределително уницентитално икокореномическо участие*
(sustatantal distributional unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно потребително уницентитално икокореномическо участие*
(sustatantal consumption unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно стопанствено уницентитално икокореномическо участие*
(sustatantal protoeconomizing unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно следпроизводствено уницентитално икокореномическо участие* (sustatantal post-production unicentital ecocorenomic participation (share)),
сустатантно предипотребително уницентитално икокореномическо
участие* (sustatantal before-consumption unicentital ecocorenomic participation
(share)), сустатантно посредническо уницентитално икокореномическо
участие* (sustatantal intermediationary unicentital ecocorenomic participation
(share)), сустатантно бизнес уницентитално икокореномическо участие*
(sustatantal business unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатантно
алокативно уницентитално икокореномическо участие* (sustatantal
allocative unicentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно уницентитално икокореномическо участие*
(individual sustatantal unicentital ecocorenomic participation (share)), фирмено
сустатантно уницентитално икокореномическо участие* (firm sustatantal
unicentital ecocorenomic participation (share)), обществено сустатантно уницентитално икокореномическо участие* (social sustatantal unicentital
ecocorenomic participation (share)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно уницентитално усвоявано икокореномическо участие* (sustatantal unicentital assimilated ecocorenomic participation (share))
и сустатантно уницентитално създавано икокореномическо участие*
(sustatantal unicentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното уницентитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно уницентитално икокореномическо участие*
(unimaking sustatantal unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
унисъзидателен уницентитален икокореномически сустатант* (unimaking unicentital ecocorenomic sustatant)], (2) съзидателно сустатантно
уницентитално икокореномическо участие* (making sustatantal unicentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален
икокореномически сустатант* (making unicentital ecocorenomic sustatant)],
(3) изпълнително сустатантно уницентитално икокореномическо участие* (implementationary sustatantal unicentital ecocorenomic participation (share))
[същото като изпълнителен уницентитален икокореномически сустатант* (implementationary unicentital ecocorenomic sustatant)], (4) творческо
сустатантно уницентитално икокореномическо участие* (creative
sustatantal unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески уницентитален икокореномически сустатант* (creative unicentital
ecocorenomic sustatant)], (5) работно сустатантно уницентитално икокореномическо участие* (working sustatantal unicentital ecocorenomic
participation (share)) [същото като работен уницентитален иккоореномически сустатант* (working unicentital ecocorenomic sustatant)], (6) сътворително сустатантно уницентитално икокореномическо участие* (performing
sustatantal unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически сустатант* (performing
unicentital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

143

887

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното уницентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – уницентитално икокореномическо участие)

Уницентитално икокореномическо
участие
(УЦИКРУ)
(уницентитален икокореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИКРУ

Субстатно
УЦИКРУ

Запасово
УЦИКРУ

Сустатантно
УЦИКРУ

(уницентитален икокореномически
сустатит;

(уницентитален икокореномически субстат;

(уницентитален икокореномически
запас;

(уницентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически уницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
уницентит)
уницентит)

сустатантен
икокореномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРУ]

[външно същество на
УЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
УЦИКРУ

(сътворителен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически уницентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
уницентит)

сътворителен
запасов икокореномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа субссустит)
танция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИКРУ
(работен уницентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРУ

(работен уницентитален
икокореномически сустатит;

(работен уницентитален
икокореномически субстат;

(работен уницентитален
икокореномически запас;

(работен уницентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
уницентит)

работен субстатен икокореномически уницентит)

работен запасов икокореномически
уницентит)

работен сустатантен икокореномически
уницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРУ
(творчески
уницентитален икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
УЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
УЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
УЦИКРУ

(творчески
уницентитален икокореномически
сустатит;

(творчески уницентита-лен
икокореномически субстат;

(творчески
уницентита-лен
икокореномически запас;

(творчески
уницентитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически уницентит)

творчески субстатен икокореномически уницентит)

творчески запасов икокореномически
уницентит)

творчески сустатантен икоко-реномически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
УЦИКРУ]
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРУ
(изпълнителен
уницентитален икокореномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно УЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРУ

(изпълнителен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икокореномически субстат;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически уницентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
уницентит)

(изпълнителен (изпълнителен
уницентита-лен уницентита-лен
икокореномиикокореномически запас;
чески сустатант;
изпълнителен
изпълнителен
запасов икокосустатантен
реномически
икокореномиуницентит)
чески уницентит)

[външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИКРУ

(съзидателен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икокореномически субстат;

(съзидателен
(съзидателен
уницентита-лен уницентита-лен
икокореномиикокореномически запас;
чески сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически уницентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
уницентит)

съзидателен
запасов икокореномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
УЦИКРУ
сово УЦИКРУ
тантно
УЦИКРУ
УЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен уницентита- ен уницентита- ен уницентитаен уницентилен
икокоренолен икокоретален икоколен икокоремически субсномически за- номически сусреномически
тат;
пас;
сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиуницентит)
уницентит)
чески униценчески уницентит)
тит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{запасова уни- {сустатантна
уницентицентитална
тална
икокоикокореномиреномическа
ческа удовлетудовлетвовореност}
реност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИКРУ]

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически
обтиуницентит, сустатантна уницентитална икореномическа заделеност,
(*) – сустатантен уницентитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икореномически субект [на субстантивностен сустатантен икореномически субект* (substantivitical sustatantal ecorenomic subject)] във икореномическото
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство; сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие и сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие, взети
заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтиуницентит и като сустатантен уницентитален икономически интерес) и сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос (същото
като сустатантен икотехномически обтиуницентит и като сустатантна
уницентитална икотехномическа зададеност); една от разновидностите на
уницентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази
на
икореномическата
обтисустатантност*
(ecorenomic
obtisustatantness), последната като общо понятие за икореномическа обтисубстатност* (ecorenomic obtisubstatness) и икореномическа обтизапасност*
(ecorenomic obtistockness); общо понятие за субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие и запасово уницентитално икореномическо обтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия сустант) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното уницентитално икореномическо обтиучастие е сустатантен икореномически ингредиент
в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатантна
оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сустатантна икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical sustatantal ecorenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатантното уницентитално икореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на сустатантната уницентитална икореномическа обтиенергия (sustatantal unicentital ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна уницентитална икореномическа обтиактивност (вж. сустатантна уницентитална икореномическа обтидейност). Тя
е кинестично опредметена сустатантна уницентитална икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна уницентитална икореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН уницентитална икономическа
значимост;
СН икономически
уницентит
(СН уницентитално икономическо
участие;
СН уницентитална
икономическа
значимост)

СН уницентитален икотехномически принос;
СН икотехномически уницентит
(СН уницентитално икотехномическо участие;
СН уницентитален
икотехномически
принос)

СН уницентитално икореномическо участие;
СН икореномически уницентит
(СН уницентитално икореномическо участие)

СН уницентитал.на икономическа субтизначимост;
СН икономически
субтиуницентит
(СН икономически
диспотит)

СН уницентитален икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиуницентит
(СН икотехномически диспотит)

СН уницентитално икореномическо субтиучастие;
СН икореномически субтиуницентит
(СН икореномически диспотит)

СН уницентитална икономическа
обтизначи-мост;
СН икономически
обтиуницентит
(СН уницентитална икономическа
за-деленост;
СН уницентитален
икономически интерес)

СН уницентитален икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиуницентит
(СН уницентитална икотехномическа заделеност;
СН уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СН уницентитално икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтиуницентит
(СН уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на сустатантното уницентиталното икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното уницентитално икореномическо обтиучастие са (1)
сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост (сустатантен
икономически обтиуницентит) и (2) сустатантен уницентитален икотехномически обтипринос (сустатантен икотехномически обтиуницентит).
Сустатантната уницентитална икономическа обтизначимост и сустатантният уницентитален икотехномически обтипринос като разновидности на сустатантното уницентитално икореномическо обтиучастие (то е или сустатантна
уницентитална икономическа обтизначимост, или сустатантен уницентитален
икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатантен уницентитален дялов икореномически обтидиспозат (sustatantal unicentital partitionary ecorenomic
obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие е сустатантен уницентитален дялов
икореномически обтидиспозант (sustatantal unicentital partitionary ecorenomic
obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността
на сустатантния уницентитален дялов икореномически обтидиспозант
tobpardis (на сустатантното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатантната уницентитална икономическа обтизначимост tobpardis и сустатантния уницентитален икотехномически
обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатантния уницентитален дялов икореномически обтидиспозат сустатантната уницентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята
на икореномическо явление) е сустатантна уницентитална икономическа
оценка* (sustatantal unicentital economic estimatе) на сустатантния уницентитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа
същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция*
(estimating /estimation/ economic function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата сустатантна уницентитална икономическа оценка на
сустатантния уницентитален икотехномически обтипринос (total
sustatantal unicentital economic estimatе of the sustatantal unicentital ecotechnomic
obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната сустатантна уницентитална икономическа оценка на сустатантния уницентитален икотехномически обтипринос (average sustatantal
unicentital economic estimatе of the sustatantal unicentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната сустатантна уницентитална икономическа оценка на сустатантния уницентитален икотехномически обтипринос (marginal sustatantal unicentital economic estimatе of the sustatantal unicentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното уницентитално икореномическо обтиучастие са:
сустатантно възпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal reproductional unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно производствено уницентитално икореномическо
обтиучастие* (sustatantal production unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно разменно уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal exchange unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно разпределително уницентитално икореномическо
обтиучастие*
(sustatantal
distributional
unicentital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно потребително уницентитално
икореномическо обтиучастие* (sustatantal consumption unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно стопанствено уницентитално
икореномическо обтиучастие* (sustatantal protoeconomizing unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно следпроизводствено
уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal post-production
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно предипотребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal beforeconsumption unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно
посредническо уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal
intermediationary unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно бизнес уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal
business unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно ало154
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кативно уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal
allocative unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие*
(individual sustatantal unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие* (firm
sustatantal unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие* (social
sustatantal unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно уницентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (sustatantal unicentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сустатантно уницентитално създавано икореномическо обтиучастие* (sustatantal unicentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното уницентитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking sustatantal unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен уницентитален икореномически обтисустатант*
(unimaking unicentital ecorenomic obtisustatant)], (2) съзидателно сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие* (making sustatantal
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен
уницентитален икореномически обтисустатант* (making unicentital
ecorenomic obtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно уницентитално
икореномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически обтисустатант* (implementationary unicentital
ecorenomic obtisustatant)], (4) творческо сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие* (creative sustatantal unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески уницентитален икореномически обтисустатант* (creative unicentital ecorenomic obtisustatant)], (5)
работно сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие*
(working sustatantal unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като работен уницентитален икореномически обтисустатант* (working
unicentital ecorenomic obtisustatant)], (6) сътворително сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие* (performing sustatantal unicentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически обтисустатант* (performing unicentital
ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното уницентитално икореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИРОУ – уницентитално икореномическо обтиучастие)

Уницентитално икореномическо обтиучастие
(УЦИРОУ)
(уницентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИРОУ

Субстатно
УЦИРОУ

Запасово
УЦИРОУ

Сустатантно
УЦИРОУ

(уницентитален икореномически обтисустатит;

(уницентитален икореномически обтисубстат;

(уницентитален икореномически обтизапас;

(уницентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

субстатен икореномически
обтиуницентит)

запасов икореномически обтиуницентит)

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИРОУ]

[външно същество на
УЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИРОУ
(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРОУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРОУ
(работен уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРОУ

(работен уницентитален
икореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтиуницентит)

работен субстатен икореномически обтиуницентит)

работен запасов
икореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова униценти-тална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИРОУ
(творчески
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИРОУ

(творчески уницентитален
икореномически обтисустатит;

(творчески уницентитален
икореномически обтисубстат;

(творчески уницентитален
икореномически обтизапас;

(творчески уницентитален
икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтиуницентит)

творчески субстатен икореномически обтиуницентит)

творчески запасов икореномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икореномически обтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИРОУ
(изпълнителен
уницентит-ален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРОУ

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИРОУ
(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИРОУ

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икореномически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на УЦИРОУ]
УЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
УЦИРОУ
УЦИРОУ
УЦИРОУ
УЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРОУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънтояние на вътшното
същество
решното същесна УЦИРОУ]
тво на
УЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически
субтиуницентит, сустатантна икореномическа феност, (*) – сустатантен
уницентитален икореномически ингредиент, който като субективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатантен икореномически субект
[на
субстантивностен
сустатантен
икореномически
субект*
(substantivitical sustatantal ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие и
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие, взети заедно в
тяхното цялостно единство; общо понятие за сустатантна уницентитална
икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически
субтиуницентит и като сустатантна икономическа феност) и сустатантен
уницентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен
икотехномически субтиуницентит и като сустатантна икотехномическа
феност); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субтисустатантност* (ecorenomic subtisustatantness), последната като общо понятие за икореномическа субтисубстатност* (ecorenomic subtisubstatness) и
икореномическа субтизапасност* (ecorenomic subtistockness); общо понятие
за субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие и запасово уницентитално икореномическо субтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатант е типична реализация
на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното уницентитално икореномическо субтиучастие е сустатантен икореномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно равнище
или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатантна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical sustatantal ecorenomic appraisement)
на същностно равнище. Сустатантното уницентитално икореномическо
субтиучастие е форма на съществуване на сустатантната уницентитална
икореномическа субтиенергия (sustatantal unicentital ecorenomic subtienergy) и
отношение на признаване на приложената сустатантна уницентитална икореномическа субтиактивност (вж. сустатантна уницентитална икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна уницентитална икореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
сустатантна уницентитална икореномическа субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатантното икореномическо
субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН уницентитална икономическа
значимост;
СН икономически
уницентит
(СН уницентитално икономическо
участие;
СН уницентитална
икономическа значимост)

СН уницентитален икотехномически принос;
СН икотехномически уницентит
(СН уницентитално икотехномическо участие;
СН уницентитален
икотехномически
принос)

СН уницентитално икореномическо участие;
СН икореномически уницентит
(СН уницентитално икореномическо участие)

СН уницентитална икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтиуницентит
(СН икономически
диспотит)

СН уницентитален икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиуницентит
(СН икотехномически диспотит)

СН уницентитално икореномическо субтиучастие;
СН икореномически субтиуницентит
(СН икореномически диспотит)

СН уницентитална икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтиуницентит
(СН уницентитална икономическа
заделеност;
СН уницентитален
икономически интерес)

СН уницентитален икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиуницентит
(СН уницентитална икотехномическа заделеност;
СН уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СН уницентитално икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтиуницентит
(СН уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сустатантното уницентитално икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното уницентитално икореномическо субтиучастие са
(1) сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост (сустатантен икономически субтиуницентит) и (2) сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос (сустатантен икотехномически субтиуницентит).
Сустатантната уницентитална икономическа субтизначимост и сустатантниятуницентитален икотехномически субтипринос като разновидности на сустатантното уницентиталното икореномическо субтиучастие (то е или сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост, или сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатантен уницентитален дялов икореномически субтидиспозат (sustatantal unicentital partitionary
ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие е сустатантен уницентитален дялов икореномически субтидиспозант (sustatantal unicentital
partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатантния уницентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на сустатантното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатантната уницентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и сустатантния уницентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатантния уницентитален дялов икореномически субтидиспозат сустатантната уницентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатантна
уницентитална икономическа оценка* (sustatantal unicentital economic
estimatе) на сустатантния уницентитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата сустатантна уницентитална икономическа оценка
на сустатантния уницентитален икотехномически субтипринос (total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustatantal unicentital economic estimatе of the sustatantal unicentital ecotechnomic
subticontribution),
tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis

е средната сустатантна уницентитална икономическа оценка на сустатантния уницентитален икотехномически субтипринос (average sustatantal unicentital economic estimatе of the sustatantal unicentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната сустатантна уницентитална икономическа оценка на сустатантния уницентитален икотехномически субтипринос (marginal
sustatantal unicentital economic estimatе of the sustatantal unicentital ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното уницентитално икореномическо субтиучастие са:
сустатантно възпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal reproductional unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно производствено уницентитално икореномическо
субтиучастие*
(sustatantal
production
unicentital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разменно уницентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal exchange unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разпределително уницентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal distributional unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно потребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal consumption
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно стопанствено
уницентитално
икореномическо
субтиучастие*
(sustatantal
protoeconomizing unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно следпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal post-production unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно предипотребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal before-consumption unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно посредническо уницентитално
икореномическо субтиучастие* (sustatantal intermediationary unicentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно бизнес уницентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal business unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно алокативно уницентитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal allocative unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие* (individual
sustatantal unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие* (firm sustatantal
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие* (social sustatantal
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно уницентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (sustatantal unicentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сустатантно уницентитално създавано икореномическо
субтиучастие* (sustatantal unicentital gived ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното уницентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие*
(unimaking sustatantal unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически субтисустатант* (unimaking unicentital ecorenomic subtisustatant)], (2) съзидателно сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие* (making
sustatantal unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически субтисустатант* (making
unicentital ecorenomic subtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически субтисустатант* (implementationary
unicentital ecorenomic subtisustatant)], (4) творческо сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие* (creative sustatantal unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески уницентитален икореномически субтисустатант* (creative unicentital ecorenomic
subtisustatant)], (5) работно сустатантно уницентитално икореномическо
субтиучастие* (working sustatantal unicentital ecorenomic subtiparticipation
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(subtishare)) [същото като работен уницентитален икореномически субтисустатант* (working unicentital ecorenomic subtisustatant)], (6) сътворително
сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing
sustatantal unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант*
(performing unicentital ecorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното уницентитално икореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – уницентитално икореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИРСУ
Уницентитално икореномическо субтиучастие
(УЦИРСУ)
(уницентитален икореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИРСУ

Запасово
УЦИРСУ

Сустатантно
УЦИРСУ

(уницентитален икореномически субтисустатит;

(уницентитален
(уницентитикореномически ален икореносубтисубстат;
мически субтизапас;

(уницентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтиуницентит)

субстатен икореномически
субтиуницентит)

запасов икореномически
субтиуницентит)

сустатитен
икореномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИРСУ]

[външно същество на
УЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИРСУ
(сътворителен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРСУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРСУ
(работен уницентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРСУ

Работно (сметно)
субстатно
УЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРСУ

(работен уницентитален
икореномически субтисустатит;

(работен уницентитален икореномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически субтизапас;

(работен уницентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиуницентит)

работен субстатен икореномически субтиуницентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИРСУ
(творчески
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИРСУ

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален
икореномически субтизапас;

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиуницентит)

творчески субстатен икореномически субтиуницентит)

творчески запасов икореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икореномически субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[творческо външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) УЦИРСУ
(изпълнителен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИРСУ
(съзидателен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРСУ

Съзидателно (изгодно) субстатно
УЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИРСУ

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

съзидателен субстатен икореномически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание
на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРСУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
УЦИРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) запасово
що) сустатантно
УЦИРСУ
УЦИРСУ

(унисъзидателен уницентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИРСУ]

[цялостно състо[цялостно съсяние на вътрештояние на вънното същество на шното същество
УЦИРСУ]
на УЦИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatantal unicentital ecorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически уницентит,
(*) – сустатантен уницентитален икореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икореномически субект [на субстантивностен сустатантен икореномически субект* (substantivitical
sustatantal ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; сустатантно трансцентитално икореномическо участие и сустатантно инцентитално икореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единс176
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тво; общо понятие за сустатантна уницентитална икономическа значимост
(същото като сустатантен икономически уницентит) и сустатантен уницентитален икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически уницентит), както и общо понятие за сустатантно уницентитално
икореномическо субтиучастие (същото като сустатантен икореномически
субтиуницентит и същото като сустатантна икореномическа феност) и
сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като
сустатантен икореномически обтиуницентит и като сустатантна уницентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо участие (вж.) и един от
конкретните изрази на икореномическата сустатантност* (ecorenomic
sustatantness), последната като общо понятие за икореномическа субстатност* (ecorenomic substatness) и икореномическа запасност* (ecorenomic
stockness); общо понятие за субстатно уницентитално икореномическо участие и запасово уницентитално икореномическо участие, но не и двете взети
заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатант е типична
реализация на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното уницентитално икореномическо
участие е форма на съществуване на сустатантната уницентитална икореномическа енергия (sustatantal unicentital ecorenomic energy) и отношение на
признаване на приложената сустатантна уницентитална икореномическа
активност (вж. сустатантна уницентитална икореномическа дейност). Тя е
кинестично опредметена сустатантна уницентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна уницентитална
икореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
сустатантното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН уницентитална икономическа
значимост;
СН икономически
уницентит
(СН уницентитално икономическо
участие;
СН уницентитална
икономическа
значимост)

СН уницентитален икотехномически принос;
СН икотехномически уницентит
(СН уницентитално икотехномическо участие;
СН уницентитален
икотехномически
принос)

СН уницентитално икореномическо участие;
СН икореномически уницентит
(СН уницентитално икореномическо участие)

СН уницентитална икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтиуницентит
(СН икономически
диспотит)

СН уницентитален икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиуницентит
(СН икотехномически диспотит)

СН уницентитално икореномическо субтиучастие;
СН икореномически субтиуницентит
(СН икореномически диспотит)

СН уницентитална икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтиуницентит
(СН уницентитална икономическа
за-деленост;
СН уницентитален
икономически интерес)

СН уницентитален икотехномически обтипринос;
СН икотехномически обтиуницентит
(СН уницентитална икотехномическа заделеност;
СН уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СН уницентитално икореномическо обтиучастие;
СН икореномически обтиуницентит
(СН уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно уницентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

178

922

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното уницентитално икореномическо участие са (1) сустатантна уницентитална икономическа значимост (сустатантен икономически уницентит) и (2) сустатантен уницентитален икотехномически принос (сустатантен икотехномически уницентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие (сустатантен икореномически субтиуницентит) и (2) сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие
(сустатантен икореномически обтиуницентит).
Сустатантната уницентитална икономическа значимост и сустатантният
уницентитален икотехномически принос като разновидности на сустатантното
уницентитално икореномическо участие (то е или сустатантна уницентитална
икономическа значимост, или сустатантен уницентитален икотехномически
принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатантен уницентитален дялов икореномически диспозат
(sustatantal unicentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически
диспозат), а самото сустатантно уницентитално икореномическо участие е
сустатантен уницентитален дялов икореномически диспозант (sustatantal
unicentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на сустатантния уницентитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му
разновидности в лицето на сустатантната уницентитална икономическа
значимост tpardis и сустатантния уницентитален икотехномически принос
tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатантния уницентиталения дялов икореномически диспозат сустатантната уницентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо
явление) е сустатантна уницентитална икономическа оценка* (sustatantal
unicentital economic estimatе) на сустатантния уницентитални икотехномически
принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от
оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic
function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата сустатантна уницентитална икономическа оценка на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантния уницентитален икотехномически принос (total sustatantal
unicentital economic estimatе of the sustatantal unicentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната сустатантна уницентитална икономическа оценка на сустатантния уницентитален икотехномически принос (average sustatantal
unicentital economic estimatе of the sustatantal unicentital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната сустатантна уницентитална икономическа оценка на сустатантния уницентитален икотехномически принос (marginal sustatantal
unicentital economic estimatе of the sustatantal unicentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното уницентитално икореномическо участие са: сустатантно възпроизводствено уницентитално икореномическо участие*
(sustatantal reproductional unicentital ecorenomic participation (share)), сустатантно производствено уницентитално икореномическо участие*
(sustatantal production unicentital ecorenomic participation (share)), сустатантно
разменно уницентитално икореномическо участие* (sustatantal exchange
unicentital ecorenomic participation (share)), сустатантно разпределително
уницентитално икореномическо участие* (sustatantal distributional
unicentital ecorenomic participation (share)), сустатантно потребително уницентитално икореномическо участие* (sustatantal consumption unicentital
ecorenomic participation (share)), сустатантно стопанствено уницентитално икореномическо участие* (sustatantal protoecono-mizing unicentital
ecorenomic participation (share)), сустатантно следпроизводствено уницентитално икореномическо участие* (sustatantal post-production unicentital
ecorenomic participation (share)), сустатантно предипотребително уницентитално икореномическо участие* (sustatantal before-consumption unicentital
ecorenomic participation (share)), сустатантно посредническо уницентитално икореномическо участие* (sustatantal intermediationary unicentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic participation (share)), сустатантно бизнес уницентитално икореномическо участие* (sustatantal business unicentital ecorenomic participation
(share)), сустатантно алокативно уницентитално икореномическо участие* (sustatantal allocative unicentital ecorenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно уницентитално икореномическо участие* (individual sustatantal unicentital ecorenomic participation (share)), фирмено
сустатантно уницентитално икореномическо участие* (firm sustatantal
unicentital ecorenomic participation (share)), обществено сустатантно уницентитално икореномическо участие* (social sustatantal unicentital
ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно уницентитално усвоявано икореномическо
участие* (sustatantal unicentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
сустатантно уницентитално създавано икореномическо участие* (sustatantal unicentital gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното уницентитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно уницентитално икореномическо участие* (unimaking
sustatantal unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически сустатант* (unimaking unicentital
ecorenomic sustatant)], (2) съзидателно сустатантно уницентитално икореномическо участие* (making sustatantal unicentital ecorenomic participation
(share)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически сустатант* (making unicentital ecorenomic sustatant)], (3) изпълнително сустатантно уницентитално икореномическо участие* (implementationary
sustatantal unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически сустатант* (implementationary
unicentital ecorenomic sustatant)], (4) творческо сустатантно уницентитално икореномическо участие* (creative sustatantal unicentital ecorenomic
participation (share)) [същото като творчески уницентитален икореномически сустатант* (creative unicentital ecorenomic sustatant)], (5) работно сустатантно уницентитално икореномическо участие* (working sustatantal
unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като работен уницентитален икореномически сустатант* (working unicentital ecorenomic
sustatant)], (6) сътворително сустатантно уницентитално икореномическо участие* (performing sustatantal unicentital ecorenomic participation (share))
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[същото като сътворителен уницентитален икореномически сустатант*
(performing unicentital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното уницентитално икореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРУ – уницентитално икореномическо участие)

Уницентитално икореномическо участие
(УЦИРУ)
(уницентитален икореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИРУ

Субстатно
УЦИРУ

Запасово
УЦИРУ

Сустатантно
УЦИРУ

(уницентитален икореномически сустатит;

(уницентитален икореномически субстат;

(уницентитален икореномически запас;

(уницентитален икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически уницентит)

субстатен икореномически
уницентит)

запасов икореномически
уницентит)

сустатитен
икореномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИРУ]

[вътрешно същество на
УЦИРУ]

[външно същество на
УЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно УЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
УЦИРУ
(сътворителен
уницентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
уницентит)

сътворителен
запасов икореномически уницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа пригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРУ
(работен уницентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРУ

(работен уницентитален икореномически
сустатит;

(работен уницентитален икореномически
субстат;

(работен уницентитален
икореномически запас;

(работен уницентитален
икореномически
сустатант;

работен сустатитен икореномически уницентит)

работен субстатен икореномически уницентит)

работен запасов
икореномически уницентит)

работен сустатантен икореномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИРУ
(творчески
уницентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно УЦИРУ

(творчески уницентитален икореномически
суста-тит;

(творчески уницентитален икореномически
субстат;

(творчески уницентитален
икореномически запас;

(творчески уницентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически уницентит)

творчески субстатен икореномически уницентит)

творчески запасов икореномически уницентит)

творчески сустатантен икореномически уницентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
УЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) УЦИРУ
(изпълнителен
уницентитален икореномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икореномически уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРУ
Съзидателно
(изгодно)
УЦИРУ
(съзидателен
уницентитален икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно УЦИРУ

(съзидателен
(съзидателен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
уницентит)

съзидателен
субстатен икореномически
уницентит)

съзидателен
запасов икореномически уницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икореномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
УЦИРУ
УЦИРУ
УЦИРУ

(унисъзидателен уницентитален икореномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икореномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
уницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на УЦИРУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на УЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит, сустатантна уницентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – сустатантен уницентитален икоуниреномически
ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икоуниреномически субект [на субстантивностен
сустатантен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatantal
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и сустатантно
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като сустатантен икономически обтиуницентит и като сустатантен уницентитален икономически интерес) и сустатантен уницентитален
икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически
обтиуницентит и като сустатантна уницентитална икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите
на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази
на
икоуниреномическата
обтисустатантност*
(ecounirenomic obtisustatantness), последната като общо понятие за икоуниреномическа обтисубстатност* (ecounirenomic obtisubstatness) и икоуниреномическа обтизапасност* (ecounirenomic obtistockness); общо понятие за субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност). Сустатантното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е сустатантен икоуниреномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатантна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatantal
ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатантното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатантната уницентитална икоуниреномическа обтиенергия (sustatantal
unicentital ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна уницентитална икоуниреномическа обтиактивност (вж.
сустатантна уницентитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна уницентитална икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна уницентитална икоуниреномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН уницентитална икономическа
значимост;
СН икономически
уницентит
(СН уницентитално икономическо
участие;
СН уницентитална
икономическа значимост)

СН уницентитален икотехномически принос;
СН икотехномически уницентит
(СН уницентитално икотехномическо участие;
СН уницентитален
икотехномически
принос)

СН уницентитална икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтиуницентит
(СН икономически
диспотит)

СН уницентитален икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиуницентит
(СН икотехномически диспотит)

СН уницентитална икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтиуницентит
(СН уницентитална икономическа
за-деленост;
СН уницентитален
икономически интерес)

СН уницентитален
икотехномически
обтипринос;
СН икотехномически обтиуницентит
(СН уницентитална
икотехномическа
заделеност;
СН уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СН уницентитално икоуниреномическо
участие;
СН икоуниреномически уницентит
(СН уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

СН уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиуницентит
(СН икоуниреномически диспотит)

СН унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтиуницентит
(СН уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие
са: сустатантно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (sustatantal reproductional unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)),
сустатантно
производствено
уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal production unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разменно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal exchange unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разпределително
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal distributional
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно потребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal
consumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно стопанствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(sustatantal protoeconomizing unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal post-production unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно предипотребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal before-consumption
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно посредническо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal
intermediationary unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно бизнес уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(sustatantal business unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно алокативно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(sustatantal allocative unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие*
(individual
sustatantal
unicentital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm sustatantal unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social sustatantal unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно уницентитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal unicentital assimilated ecounirenomic
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiparticipation (obtishare)) и сустатантно уницентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal unicentital gived ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатант* (unimaking unicentital ecounirenomic obtisustatant)], (2)
съзидателно сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making sustatantal unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически
обтисустатант* (making unicentital ecounirenomic obtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(implementationary sustatantal unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически
обтисустатант* (implementationary unicentital ecounirenomic obtisustatant)],
(4) творческо сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative sustatantal unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески уницентитален икоуниреномически
обтисустатант* (creative unicentital ecounirenomic obtisustatant)], (5) работно сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(working sustatantal unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен уницентитален икоуниреномически обтисустатант*
(working unicentital ecounirenomic obtisustatant)], (6) сътворително сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing
sustatantal unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
сътворителен уницентитален икоуниреномически обтисустатант*
(performing unicentital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – уницентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие
(УЦИУРОУ)
(уницентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРОУ

Субстатно
УЦИУРОУ

Запасово
УЦИУРОУ

Сустатантно
УЦИУРОУ

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
обтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

запасов икоуниреномически обтиуницентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРОУ]

[външно същество на
УЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)

194

938

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРОУ
(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРОУ

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИУРОУ
(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРОУ

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически обтиуницентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРОУ
(творчески
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРОУ

(творчески уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиуницентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиуницентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
УЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРОУ
(изпълнителен
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРОУ

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРОУ
(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРОУ

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРОУ
(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоУЦИУРОУ
УЦИУРОУ
во УЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРОУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит, сустатантна икоуниреномическа
феност, (*) – сустатантен уницентитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатантен
икоуниреномически субект* (substantivitical sustatantal ecounirenomic subject)]
във икоуниреномическото възпроизводство; сустатантно трансцентитално
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическо субтиучастие и сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; сустатантна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтиуницентит и като сустатантна икономическа
феност) и сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически субтиуницентит и като сустатантно икотехномическо феност), взети заедно в тяхното цялостно единство;
една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтисустатантност* (ecounirenomic subtisustatantness), последната като общо
понятие за икоуниреномическа субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness)
и
икоуниреномическа
субтизапасност*
(ecounirenomic
subtistockness); общо понятие за субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е сустатантен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка,
т.е. е субективно-субстантивностна сустатантна икоуниреномическа
оценка* (subjectively-substantivitical sustatantal ecounirenomic appraisement) на
същностно равнище. Сустатантното уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие е форма на съществуване на сустатантната уницентитална
икоуниреномическа субтиенергия (sustatantal unicentital ecounirenomic
subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна уницентитална икоуниреномическа субтиактивност (вж. сустатантна уницентитална икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна уницентитална икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена сустатантна уницентитална икоуниреномическа
субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН уницентитална икономическа
значимост;
СН икономически
уницентит
(СН уницентитално икономическо
участие;
СН уницентитална
икономическа зна-чимост)

СН уницентитален икотехномически принос;
СН икотехномически уницентит
(СН уницентитално икотехномическо участие;
СН уницентитален
икотехномически
принос)

СН уницентитална икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтиуницентит
(СН икономически
диспотит)

СН уницентитален икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиуницентит
(СН икотехномически диспотит)

СН уницентитална икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтиуницентит
(СН уницентитална икономическа
заделеност;
СН уницентитален
икономически интерес)

СН уницентитален
икотехномически
обтипринос;
СН икотехномически обтиуницентит
(СН уницентитална
икотехномическа
заделеност;
СН уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СН уницентитално икоуниреномическо
участие;
СН икоуниреномически уницентит
(СН уницентитално икоуниреномическо участие)

СН уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиуницентит
(СН икоуниреномически диспотит)

СН унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтиуницентит
(СН уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: сустатантно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (sustatantal reproductional unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно производствено уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal production unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разменно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal exchange unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разпределително
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal distributional
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно потребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal
consumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно стопанствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal protoeconomizing unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal post-production unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно предипотребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal before-consumption
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно посредническо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal
intermediationary unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно бизнес уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(sustatantal business unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
сустатантно алокативно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal allocative unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуално сустатантно уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (individual sustatantal unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm sustatantal unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social sustatantal unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно уницентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal unicentital assimilated ecounirenomic
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) и сустатантно уницентитално създавано
икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal unicentital gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатант* (unimaking unicentital ecounirenomic subtisustatant)],
(2) съзидателно сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making sustatantal unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически
субтисустатант* (making unicentital ecounirenomic subtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически субтисустатант* (implementationary unicentital ecounirenomic subtisustatant)], (4) творческо сустатантно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(creative
sustatantal
unicentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески уницентитален
икоуниреномически субтисустатант* (creative unicentital ecounirenomic
subtisustatant)],
(5)
работно
сустатантно
уницентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(working
sustatantal
unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен уницентитален
икоуниреномически
субтисустатант*
(working
unicentital
ecounirenomic subtisustatant)], (6) сътворително сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing sustatantal unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически субтисустатант* (performing unicentital
ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – уницентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
(УЦИУРСУ)
(уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРСУ

Субстатно
УЦИУРСУ

Запасово
УЦИУРСУ

Сустатантно
УЦИУРСУ

(уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
субтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

субстатен икоуниреномически субтиуницентит)

запасов икоуниреномически субтиуницентит)

сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРСУ]

[външно същество на
УЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРСУ
(сътворителен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоунирено-мически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРСУ

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) УЦИУРСУ

(работен уницентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

(работен уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

работен сустатитен икоуниреномически субтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиуницентит)

(работен уницентитален икоуниреномически субтисустатант;
работен сустатантен икоуниреномически
субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

[работно външно състояние
на УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРСУ
(творчески
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (пол- Творческо (пол- Творческа (ползваемо) субсзваемо) запасозваемо) сустататно
во УЦИУРСУ
тантно
УЦИУРСУ
УЦИУРСУ
(творчески
(творчески уни- (творчески уни(творчески униуницентитален
центитален икоцентитален
центитален икоуниреномически икоуниреноми- икоуниреноми- униреномичессубтисустатит; чески субтисуб- чески субтизаки субтисустапас;
стат;
тант;
творчески сустворчески субс- творчески запа- творчески сустатитен икоунисов икоуниретатен икоунитатантен икоуреномически
номически суб- ниреномически
реномически
субтиуницентит) субтиуницентиуницентит)
субтиуницентит)
тит)
[творческо външно състоя-ие
на цялост-ното
същество на
УЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРСУ
(изпълнителен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоунирено-мическа
форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРСУ
(съзидателен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоунирено-мическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРСУ

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
УЦИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРСУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРСУ]

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

(унисъзидателен униценунисъзидателен
титален икоусустатитен икониреномиуниреномически
чески субтисубсубтитрансстантит)
центит)
[цялостно със[цялостно състояние на
тояние на цяУЦИУРСУ]
лостното същес{уницентитво на
тална икоуниУЦИУРСУ]
реномическа
{сустатитна
субтиудовлеуницентитвореност}
тална икоуни(вид икоуниререномическа
номически спесубтиудовлецифит)
твореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

СУСТАТАНТНО
УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (sustatantal unicentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икоуниреномически
уницентит, (*) – сустатантен уницентитален икоуниреномически ингредиент,
който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатантен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatantal ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатантно трансцентитално икоуниреномическо
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие и сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие, взети
заедно в тяхното цялостно единство; сустатантна уницентитална икономическа значимост (същото като сустатантен икономически уницентит) и сустатантен уницентитален икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически уницентит), взети в тяхното цялостно единство, както и
общо понятие за сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатантен икоуниреномически субтиуницентит и
същото като сустатантна икоуниреномическа феност) и сустатантен уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит и като сустатантна уницентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите
на уницентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните
изрази на икоуниреномическата сустатантност* (ecounirenomic
sustatantness), последната като общо понятие за икоуниреномическа субстатност* (ecounirenomic substatness) и икоуниреномическа запасност*
(ecounirenomic stockness); общо понятие за субстатно уницентитално икоуниреномическо участие и запасово уницентитално икоуниномическо участие, но
не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият
сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното уницентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на сустатантната уницентитална икоуниреномическа енергия (sustatantal unicentital
ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна уницентитална икоуниреномическа активност (вж. сустатантна уницентитална икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна уницентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна уницентитална икоуниреномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН уницентитална икономическа
значимост;
СН икономически
уницентит
(СН уницентитално икономическо
участие;
СН уницентитална
икономическа зна-чимост)

СН уницентитален икотехномически принос;
СН икотехномически уницентит
(СН уницентитално икотехномическо участие;
СН уницентитален
икотехномически
принос)

СН уницентитално икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически уницентит
(СН уницентитално икоуниреномическо участие)

СН уницентитална икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтиуницентит
(СН икономически
диспотит)

СН уницентитален икотехномически субтипринос;
СН икотехномически субтиуницентит
(СН икотехномически диспотит)

СН уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтиуницентит
(СН икоуниреномически диспотит)

СН уницентитална икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтиуницентит
(СН уницентитална икономическа
за-деленост;
СН уницентитален
икономически интерес)

СН уницентитален
икотехномически
обтипринос;
СН икотехномически обтиуницентит
(СН уницентитална
икотехномическа
заделеност;
СН уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СН унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтиуницентит
(СН уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатантното уницентитално икоуниреномическо участие са (1) сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (сустатантен икоуниреномически субтиуницентит) и (2) сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното уницентитално икоуниреномическо участие са:
сустатантно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
участие* (sustatantal reproductional unicentital ecounirenomic participation
(share)), сустатантно производствено уницентитално икоуниреномическо
участие* (sustatantal production unicentital ecounirenomic participation (share)),
сустатантно разменно уницентитално икоуниреномическо участие*
(sustatantal exchange unicentital ecounirenomic participation (share)), сустатантно разпределително уницентитално икоуниреномическо участие*
(sustatantal distributional unicentital ecounirenomic participation (share)), сустатантно потребително уницентитално икоуниреномическо участие*
(sustatantal consumption unicentital ecounirenomic participation (share)), сустатантно стопанствено уницентитално икоуниреномическо участие*
(sustatantal protoeconomizing unicentital ecounirenomic participation (share)),
сустатантно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
участие* (sustatantal post-production unicentital ecounirenomic participation
(share)), сустатантно предипотребително уницентитално икоуниреномическо участие* (sustatantal before-consumption unicentital ecounirenomic
participation (share)), сустатантно посредническо уницентитално икоуниреномическо участие* (sustatantal intermediationary unicentital ecounirenomic
participation (share)), сустатантно бизнес уницентитално икоуниреномическо участие* (sustatantal business unicentital ecounirenomic participation
(share)), сустатантно алокативно уницентитално икоуниреномическо
участие* (sustatantal allocative unicentital ecounirenomic participation (share)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие* (individual sustatantal unicentital ecounirenomic participation
(share)), фирмено сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие* (firm sustatantal unicentital ecounirenomic participation (share)), обществено сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие* (social
sustatantal unicentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно уницентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (sustatantal unicentital assimilated ecounirenomic participation
(share)) и сустатантно уницентитално създавано икоуниреномическо
участие* (sustatantal unicentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното уницентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking sustatantal unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатант*
(unimaking unicentital ecounirenomic sustatant)], (2) съзидателно сустатантно
уницентитално икоуниреномическо участие* (making sustatantal unicentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален
икоуниреномически сустатант* (making unicentital ecounirenomic sustatant)],
(3) изпълнително сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие* (implementationary sustatantal unicentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически
сустатант* (implementationary unicentital ecounirenomic sustatant)], (4) творческо сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие* (creative
sustatantal unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески уницентитален икоуниреномически сустатант* (creative unicentital
ecounirenomic sustatant)], (5) работно сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие* (working sustatantal unicentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като работен уницентитален икоуниреномически сустатант* (working unicentital ecounirenomic sustatant)], (6) сътворително сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие*
(performing sustatantal unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото
като сътворителен уницентитален икоуниреномически сустатант*
(performing unicentital ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното уницентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – уницентитално икоуниреномическо участие)

Уницентитално икоуниреномическо
участие
(УЦИУРУ)
(уницентитален икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
УЦИУРУ

Субстатно
УЦИУРУ

Запасово
УЦИУРУ

Сустатантно
УЦИУРУ

(уницентитален икоуниреномически
сустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субстат;

(уницентитален икоуниреномически
запас;

(уницентитален икоуниреномически
сустатант;

сустатитен
икоуниреномически уницентит)

субстатен икоуниреномически уницентит)

запасов икоуниреномически уницентит)

сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРУ]

[външно същество на
УЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРУ
(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРУ

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(сътворителен
уницентита-лен
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

217

961

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИУРУ
(работен уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРУ

(работен уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически запас;

(работен уницентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
уницентит)

работен субстатен икоуниреномически уницентит))

работен запасов
икоуниреномически уницентит))

работен сустатантен икоуниреномически
уницентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа сметна
за-доволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

218

962

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРУ
(творчески
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРУ

(творчески уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(творчески уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(творчески
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(творчески уницентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
уницентит)

творчески субстатен икоуниреномически
уницентит)

творчески запасов икоуниреномически уницентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРУ

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатант;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[външно състояние на
УЦИУРУ]

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

{уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

220

964

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРУ

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

[вътрешно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)
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File: от СУСТАТАНТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТАНТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРУ
(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
УЦИУРУ
УЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово УЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически
сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икокореномически обтицентит, сустатантна центитална икокореномическа заделеност,
(*) – сустатантен центитален икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икокореномически субект [на субстантивностен сустатантен икокореномически субект* (substantivitical sustatantal ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие и сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие (то е или сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие, или сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сустатантна центитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтицентит) и сустатантен центитален икотехномически обтипринос
(същото като сустатантен икотехномически обтицентит) (както и общо понятие за сустатантно центитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за
сустатантна центитална икономическа обтизначимост и сустатантен
центитален икотехномически обтипринос) и сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатантната центитална икономическа обтизначимост е сустатантна икономическа оценка на сустатантния центиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на
икокореномическата обтисустатантност* (ecocorenomic obtisustatantness),
последната като общо понятие за икокореномическа обтисубстатност*
(ecocorenomic obtisubstatness) и икокореномическа обтизапасност*
(ecocorenomic obtistockness); общо понятие за субстатно центитално икокореномическо обтиучастие и запасово центитално икокореномическо обтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатант е типична реализация на икокореномическия сустант)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното центитално икокореномическо обтиучастие е сустатантен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сус1
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------татантна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатантна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatantal ecocorenomic appraisement) на същностно
равнище. Сустатантното центитално икокореномическо обтиучастие е
форма на съществуване на сустатантната центитална икокореномическа
обтиенергия (sustatantal centital ecocorenomic obtienergy) и отношение на
признаване на приложената сустатантна центитална икокореномическа обтиактивност (вж. сустатантна центитална икокореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна центитална икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна
центитална икокореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на сустатантното икокореномическо обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН центитално
икореномическо
участие;
СН икореномически центит
(СН центитално
икореномическо
участие)

СН центитално
икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически центит
(СН центитално
икоуниреномическо участие)

СН центитално
икокореномическо участие;
СН икокореномически центит
(СН центитално
икокореномическо участие)

СН центитално
икореномическо
субтиучастие;
СН икореномически субтицентит
(СН икореномически диспотант)

СН центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтицентит
(СН икоуниреномически диспотант)

СН центитално
икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтицентит
(СН икокореномически диспотант)

СН центитално
икореномическо
обтиучастие;
СН икореномически обтицентит
(СН центитална
икореномическа
заделеност)

СН центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обти-центит
(СН центитална
икоуниреномическа заделеност)

СН центитално
икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтицентит
(СН центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното центитално икокореномическо обтиучастие са:
сустатантно възпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal reproductional centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно производствено центитално икокореномическо
обтиучастие* (sustatantal production centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно разменно центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal exchange centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатантно разпределително центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal distributional centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатантно потребително центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal consumption centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатантно стопанствено центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal protoeconomizing centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно следпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal post-production centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно предипотребително центитално
икокореномическо обтиучастие* (sustatantal before-consumption centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно посредническо центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal intermediationary
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно бизнес центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal business centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно алокативно центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatantal allocative centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие* (individual sustatantal
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатантно
центитално икокореномическо обтиучастие* (firm sustatantal centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие* (social sustatantal centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно центитално усвоявано икоuкореномическо
обтиучастие* (sustatantal centital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сустатантно центитално създавано икокореномическо обтиучастие* (sustatantal centital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
4
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното центитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking sustatantal centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен центитален икокореномически обтисустатант*
(unimaking centital ecocorenomic obtisustatant)], (2) съзидателно сустатантно
центитално икокореномическо обтиучастие* (making sustatantal centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически обтисустатант* (making centital ecocorenomic
obtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически обтисустатант* (implementationary centital ecocorenomic obtisustatant)], (4) творческо сустатантно центитално икокореномическо
обтиучастие* (creative sustatantal centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески центитален икокореномически обтисустатант* (creative centital ecocorenomic obtisustatant)], (5) работно сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие* (working sustatantal
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален икокореномически обтисустатант* (working centital ecocorenomic
obtisustatant)], (6) сътворително сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие* (performing sustatantal centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икокореномически
обтисустатант*
(performing
centital
ecocorenomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното центитално икокореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – центитално икокореномическо обтиучастие)

Центитално
икокореномическо обтиучастие
(ЦТИКРОУ)
(центитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРОУ

Субстатно
ЦТИКРОУ

Запасово
ЦТИКРОУ

Сустатантно
ЦТИКРОУ

(центитален
икокореномически обтисустатит;

(центитален
икокореномически обтисубстат;

(центитален
икокореномически
обтизапас;

(центитален
икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтицентит)
обтицентит)

сустатантен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРОУ]

[външно същество на
ЦТИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРОУ
(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРОУ

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтицентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

{сустатантна центитална икокореномическа обтипригодност}
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРОУ
(работен центитален икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(работен центитален икокореномически обтисустатит;

(работен центитален икокореномически обтисубстат;

(работен центитален икокореномически
обтизапас;

(работен центитал-ен икокореномически
обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтицентит)

работен субстатен икокореномически
обтицентит)

работен запасов икокореномически обтицентит)

работен сустатантен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРОУ
(творчески
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРОУ

(творчески
центитален
икокореномически обтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
обтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически обтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтицентит)

творчески субстатен икокореномически обтицентит)

творчески запасов икокореномически обтицентит)

творчески сустатантен икокореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ЦТИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРОУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРОУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРОУ
(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтиизгодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна центиталнаикокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРОУ
(унисъзидателен центитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ЦТИКРОУ
сово
тантно
ЦТИКРОУ
ЦТИКРОУ
ЦТИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически обтисубс- чески обтизачески обтически обтисустат;
сустатит;
пас;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномиобтицентит)
чески обтиинобтицентит)
чески обтиценцентит)
тит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
ЦТИКРОУ]
{сустатитна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икокореномически субтицентит, сустатантна икокореномическа феност, (*) – сустатантен центитален икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икокореномически субект [на субстантивностен сустатантен икокореномически субект*
(substantivitical sustatantal ecocorenomic subject)] във икокореномическото въз12
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производство; общо понятие за сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие и сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие (то е или сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие, или сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие, но не
и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от сустатантна центитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтицентит) и сустатантен центитален икотехномически субтипринос (същото
като сустатантен икотехномически субтицентит) (както и общо понятие за
сустатантно центитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за сустатантна центитална икономическа субтизначимост и сустатантенцентитален икотехномически субтипринос) и сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са
негови разновидности], където сустатантната центитална икономическа субтизначимост е сустатантна икономическа оценка на сустатантния центитален
икотехномически субтипринос; една от разновидностите на центиталното
икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтисустатантност* (ecocorenomic subtisustatantness),
последната като общо понятие за икокореномическа субтисубстатност*
(ecocorenomic subtisubstatness) и икокореномическа субтизапасност*
(ecocorenomic subtistockness); общо понятие за субстатно центитално икокореномическо субтиучастие и запасово центитално икокореномическо субтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатант е типична реализация на икокореномическия сустант)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното центитално икокореномическо субтиучастие е сустатантен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатантна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical sustatantal ecocorenomic appraisement) на същностно
равнище. Сустатантното центитално икокореномическо субтиучастие е
форма на съществуване на сустатантната центитална икокореномическа
субтиенергия (sustatantal centital ecocorenomic subtienergy) и отношение на
признаване на приложената сустатантна центитална икокореномическа
субтиактивност (вж. сустатантна центитална икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна центитална икокореноми13
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна
центитална икокореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на сустатантното икокореномическо субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН центитално
икореномическо
участие;
СН икореномически центит
(СН центитално
икореномическо
участие)

СН центитално
икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически центит
(СН центитално
икоуниреномическо участие)

СН центитално
икокореномическо участие;
СН икокореномически центит
(СН центитално
икокореномическо участие)

СН центитално
икореномическо
субтиучастие;
СН икореномически субтицентит
(СН икореномически диспотант)

СН центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтицентит
(СН икоуниреномически диспотант)

СН центитално
икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтицентит
(СН икокореномически диспотант)

СН центитално
икореномическо
обтиучастие;
СН икореномически обтицентит
(СН центитална
икореномическа
заделеност)

СН центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтицентит
(СН центитална
икоуниреномическа заделеност)

СН центитално
икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтицентит
(СН центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното центитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal reproductional centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно производствено центитално икокореномическо
субтиучастие* (sustatantal production centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно разменно центитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal exchange centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно разпределително центитално икокореномическо
субтиучастие*
(sustatantal
distributional
centital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно потребително центитално
икокореномическо
субтиучастие*
(sustatantal
consumption
centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно стопанствено
центитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal protoeconomizing
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно следпроизводствено центитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal postproduction centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно
предипотребително центитално икокореномическо субтиучастие*
(sustatantal before-consumption centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно посредническо центитално икокореномическо
субтиучастие*
(sustatantal
intermediationary
centital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно бизнес центитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal business centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно алокативно центитално икокореномическо субтиучастие* (sustatantal allocative centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно
центитално икокореномическо субтиучастие* (individual sustatantal centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие* (firm sustatantal centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие* (social sustatantal centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно центитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (sustatantal centital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сустатантно центитално създавано икокореномическо суб16
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (sustatantal centital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното центитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking sustatantal centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икокореномически субтисустатант*
(unimaking centital ecocorenomic subtisustatant)], (2) съзидателно сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие* (making sustatantal centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически субтисустатант* (making centital ecocorenomic
subtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически субтисустатант* (implementationary centital ecocorenomic
subtisustatant)], (4) творческо сустатантно центитално икокореномическо
субтиучастие* (creative sustatantal centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески центитален икокореномически субтисустатант* (creative centital ecocorenomic subtisustatant)], (5) работно сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие* (working
sustatantal centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен центитален икокореномически субтисустатант* (working centital
ecocorenomic subtisustatant)], (6) сътворително сустатантно центитално
икокореномическо субтиучастие* (performing sustatantal centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икокореномически субтисустатант* (performing centital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното центитално икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИКРСУ – центитално икокореномическо субтиучастие)

Центитално
икокореномическо субтиучастие
(ЦТИКРСУ)
(центитален
икокореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРСУ

Субстатно
ЦТИКРСУ

Запасово
ЦТИКРСУ

Сустатантно
ЦТИКРСУ

(центитален
икокореномически субтисустатит;

(центитален
икокореномически субтисубстат;

(центитален
икокореномически
субтизапас;

(центитален
икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
субтицентит)
субтицентит)

сустатантен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРСУ]

[външно същество на
ЦТИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРСУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

18

984

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРСУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРСУ

(сътворителен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

{сустатантна центитална икокореномическа субтипригодност}
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно)
ЦТИКРСУ
(работен центитален икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРСУ

(работен центитален икокореномически субтисустатит;

(работен центитален икокореномически субтисубстат;

(работен центитален икокореномически
субтизапас;

(работен центитален икокореномически
субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтицентит)

работен субстатен икокореномически субтицентит)

работен запасов икокореномически субтиин-центит)

работен сустатантен икокореномически
субтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволе-ност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРСУ
(творчески
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически субтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически субтицентит)

творчески субстатен икокореномически субтицентит)

творчески запасов икокореномически субтицентит)

творчески сустатантен икокореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРСУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРСУ
(съзидателен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРСУ

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтиигодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРСУ
(унисъзидателен центитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ЦТИКРСУ
сово
тантно
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически субтисуб- чески субтизачески субтически субтистат;
сустатит;
пас;
сустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномисубтицентит)
чески субтисубтицентит)
чески субтицентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
{субстатна
{запасова
{сустатантна
{сустатитна
центитална
центитална
центитална
центитална
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномическа субтиу- ческа субтиуческа субтиу- ческа субтиудовледовледовледовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
мическа супермически сусномически
субстанция)
станта)
тант)
сустит)

СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(sustatantal centital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икокореномически центит, (*) – сустатантен центитален икокореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икокореномически субект [на субстантивностен сустатантен икокореномически субект* (substantivitical
sustatantal ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
общо понятие за сустатантно трансцентитално икокореномическо участие
24
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------и сустатантно инцентитално икокореномическо участие (то е или сустатантно трансцентитално икокореномическо участие, или сустатантно инцентитално икокореномическо участие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сустатантна центитална икономическа значимост (същото като
сустатантен икономически центит) и сустатантен центитален икотехномически принос (същото като сустатантен икотехномически центит) (както
и общо понятие за сустатантно центитално икореномическо участие (в т.ч.
за сустатантна центитална икономическа значимост и сустатантен центитален икотехномически принос) и сустатантно центитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови
разновидности), където сустатантната центитална икономическа значимост е
сустатантна икономическа оценка на сустатантния центитален икотехномическия принос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сустатантност* (ecocorenomic sustatantness), последната като общо понятие за
икореномическа субстатност* (ecocorenomic substatness) и икокореномическа запасност* (ecocorenomic stockness); общо понятие за субстатно центитално икокореномическо участие и запасово центитално икокономическо
участие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатант е типична реализация на икокореномическия сустант)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е и общо понятие
за сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие (същото като
сустатантен икокореномически субтицентит и като сустатантна икокореномическа феност) и сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икокореномически обтицентит и като
сустатантна центитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Сустатантното центитално икокореномическо участие е форма на съществуване на сустатантната центитална икокореномическа енергия
(sustatantal centital ecocorenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна центитална икокореномическа активност (вж. сустатантна центитална икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна центитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна центитална икокореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН центитално
икореномическо
участие;
СН икореномически центит
(СН центитално
икореномическо
участие)

СН центитално
икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически центит
(СН центитално
икоуниреномическо участие)

СН центитално
икореномическо
субтиучастие;
СН икореномически субтицентит
(СН икореномически диспотант)

СН центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтицентит
(СН икоуниреномически диспотант)

СН центитално
икореномическо
обтиучастие;
СН икореномически обтицентит
(СН центитална
икореномическа
заделеност)

СН центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтицентит
(СН центитална
икоуниреномическа заделеност)

СН центитално
икокореномическо участие;
СН икокореномически центит
(СН центитално
икокореномическо участие)

СН центитално
икокореномическо субтиучастие;
СН икокореномически субтицентит
(СН икокореномически диспотант)

СН центитално
икокореномическо обтиучастие;
СН икокореномически обтицентит
(СН центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно центитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

26

992

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
сустатантно центитално икокореномическо субтиучастие (сустатантен
икокореномически субтицентит) и (2) сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие (сустатантен икокореномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното центитално икокореномическо участие са: сустатантно възпроизводствено центитално икокореномическо участие*
(sustatantal reproductional centital ecocorenomic participation (share)), сустатантно производствено центитално икокореномическо участие*
(sustatantal production centital ecocorenomic participation (share)), сустатантно
разменно центитално икокореномическо участие* (sustatantal exchange
centital ecocorenomic participation (share)), сустатантно разпределително
центитално икокореномическо участие* (sustatantal distributional centital
ecocorenomic participation (share)), сустатантно потребително центитално
икокореномическо участие* (sustatantal consumption centital ecocorenomic
participation (share)), сустатантно стопанствено центитално икокореномическо участие* (sustatantal protoeconomizing centital ecocorenomic
participation (share)), сустатантно следпроизводствено центитално икокореномическо участие* (sustatantal post-production centital ecocorenomic
participation (share)), сустатантно предипотребително центитално икокореномическо участие* (sustatantal before-consumption centital ecocorenomic
participation (share)), сустатантно посредническо центитално икокореномическо участие* (sustatantal intermediationary centital ecocorenomic
participation (share)), сустатантно бизнес центитално икокореномическо
участие* (sustatantal business centital ecocorenomic participation (share)), сустатантно алокативно центитално икокореномическо участие*
(sustatantal allocative centital ecocorenomic participation (share)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно центитално икокореномическо участие*
(individual sustatantal centital ecocorenomic participation (share)), фирмено сустатантно центитално икокореномическо участие* (firm sustatantal centital
ecocorenomic participation (share)), обществено сустатантно центитално
икокореномическо участие* (social sustatantal centital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно центитално усвоявано икокореномическо
участие* (sustatantal centital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
27
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатантно центитално създавано икокореномическо участие* (sustatantal centital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното центитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно центитално икокореномическо участие* (unimaking
sustatantal centital ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икокореномически сустатант* (unimaking centital
ecocorenomic sustatant)], (2) съзидателно сустатантно центитално икокореномическо участие* (making sustatantal centital ecocorenomic participation
(share)) [същото като съзидателен центитален икокореномически сустатант* (making centital ecocorenomic sustatant)], (3) изпълнително сустатантно центитално икокореномическо участие* (implementationary sustatantal
centital ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен центитален
икокореномически
сустатант*
(implementationary
centital
ecocorenomic sustatant)], (4) творческо сустатантно центитално икокореномическо участие* (creative sustatantal centital ecocorenomic participation
(share)) [същото като творчески центитален икокореномически сустатант* (creative centital ecocorenomic sustatant)], (5) работно сустатантно
центитално икокореномическо участие* (working sustatantal centital
ecocorenomic participation (share)) [същото като работен центитален иккоореномически сустатант* (working centital ecocorenomic sustatant)], (6) сътворително сустатантно центитално икокореномическо участие* (performing sustatantal centital ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен центитален икокореномически сустатант* (performing centital
ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното центитално икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – центитално икокореномическо участие)

Центитално
икокореномическо участие
(ЦТИКРУ)
(центитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИКРУ

Субстатно
ЦТИКРУ

Запасово
ЦТИКРУ

Сустатантно
ЦТИКРУ

(центитален
икокореномически
сустатит;

(центитален
икокореномически субстат;

(центитален
икокореномически
запас;

(центитален
икокореномически сустатант;

сустатитен
икокореномически центит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
центит)
центит)

сустатантен
икокореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРУ]

[външно същество на
ЦТИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРУ

(сътворителен
центитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически центит)

сътворителен
субстатен икокореномически
центит)

сътворителен
запасов икокореномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа пригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРУ
(работен центитален икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРУ

(работен центитален икокореномически сустатит;

(работен центитален икокореномически субстат;

(работен центитален икокореномически
запас;

(работен центитален икокореномически
сустатант;

работен сустатитен икокореномически
центит)

работен субстатен икокореномически центит)

работен запасов икокореномически центит)

работен сустатантен икокореномически
центит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
центи-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРУ
(творчески
центитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(творчески
центитален
икокореномически сустатит;

(творчески центитален икокореномически
субстат;

(творчески
центитален
икокореномически запас;

(творчески
центитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически центит)

творчески субстатен икокореномически центит)

творчески запасов икокореномически центит)

творчески сустатантен икокореномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРУ]

[творческо
[творческо вънвъншно
състояшно състоя-ние
ние на общото
на външното
същество на
същество на
ЦТИКРУ]
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически центит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
центит)

изпълнителен
запасов икокореномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРУ
(съзидателен
центитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРУ

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически запас;

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически центит)

съзидателен
субстатен икокореномически
центит)

съзидателен
запасов икокореномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа игодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРУ
(унисъзидателен центитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ЦТИКРУ
сово ЦТИКРУ
тантно
ЦТИКРУ
ЦТИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически субстат;
чески запас;
чески сустачески сустатит;
тант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномицентит)
центит)
чески центит)
чески центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова
{сустатантна
центитална
центитална
икокореномиикокореномическа удовлет- ческа удовлетвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИКРУ]

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически обтицентит, сустатантна центитална икореномическа заделеност, (*) – сустатантен центитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икореномически субект [на субстантивностен сустатантен икореномически субект*
(substantivitical sustatantal ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатантно трансцентитално икореномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиучастие и сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие (то
е или сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие, или сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие, но не и двете взети заедно
в тяхното цялостно единство); общо понятие за сустатантна центитална
икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтицентит и като сустатантен центитален икономически интерес) и сустатантен центитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтицентит и като сустатантна центитална икотехномическа зададеност); една от разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтисустатантност* (ecorenomic obtisustatantness), последната като
общо понятие за икореномическа обтисубстатност* (ecorenomic
obtisubstatness) и икореномическа обтизапасност* (ecorenomic obtistockness);
общо понятие за субстатно центитално икореномическо обтиучастие и запасово центитално икореномическо обтиучастие, но не и двете взети заедно
в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното центитално икореномическо обтиучастие е
сустатантен икореномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно равнище
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
сустатантна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатантна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatantal ecorenomic
appraisement) на същностно равнище. Сустатантното центитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатантната центитална икореномическа обтиенергия (sustatantal centital ecorenomic
obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна центитална икореномическа обтиактивност (вж. сустатантна центитална икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна центитална икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна центитална икореномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатантното икореномическо
обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН центитална
икономическа
значимост;
СН икономически
центит
(СН центитално
икономическо
участие;
СН центитална
икономическа
значимост)

СН центитален
икотехномически
принос;
СН икотехномически центит
(СН центитално
икотехномическо
участие;
СН центитален
икотехномически
принос)

СН центитално
икореномическо
участие;
СН икореномически центит
(СН центитално
икореномическо
участие)

СН центитална
икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтицентит
(СН икономически
диспотант)

СН центитален
икотехномически
субтипринос;
СН икотехномически субтицентит
(СН икотехномически диспотант)

СН центитално
икореномическо
субтиучастие;
СН икореномически субтицентит
(СН икореномически диспотант)

СН центитална
икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтицентит
(СН центитална
икономическа заделеност;
СН центитален
икономически интерес)

СН центитален
икотехномически
обтипринос;
СН икотехномически обтицентит
(СН центитална
икотехномическа
заделеност;
СН центитална
икотехномическа
зададеност)

СН центитално
икореномическо
обтиучастие;
СН икореномически обтицентит
(СН центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно центитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на сустатантното центиталното икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка
– определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното центитално икореномическо обтиучастие са (1)
сустатантна центитална икономическа обтизначимост (сустатантен икономически обтицентит) и (2) сустатантен центитален икотехномически
обтипринос (сустатантен икотехномически обтицентит).
Сустатантната центитална икономическа обтизначимост и сустатантният
центитален икотехномически обтипринос като разновидности на сустатантното центитално икореномическо обтиучастие (то е или сустатантна центитална
икономическа обтизначимост, или сустатантен центитален икотехномически
обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват сустатантен центитален дялов икореномически обтидиспозат
(sustatantal centital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически
диспозат), а самото сустатантно центитално икореномическо обтиучастие е
сустатантен центитален дялов икореномически обтидиспозант (sustatantal centital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатантния центитален дялов
икореномически обтидиспозант tobpardis (на сустатантното икореномическо
обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатантната центитална икономическа обтизначимост tobpardis и сустатантния центитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост
помежду си. В границите на сустатантния центитален дялов икореномически
обтидиспозат сустатантната центитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатантна центитална икономическа оценка* (sustatantal centital economic estimatе) на сустатантния центитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа
същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата сустатантна центитална икономическа оценка на
сустатантния центитален икотехномически обтипринос (total sustatantal
centital economic estimatе of the sustatantal centital ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната сустатантна центитална икономическа оценка на сустатантния центитален икотехномически обтипринос (average sustatantal
centital economic estimatе of the sustatantal centital ecotechnomic obticontribution)
и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната сустатантна центитална икономическа оценка на сустатантния центитален икотехномически обтипринос (marginal sustatantal
centital economic estimatе of the sustatantal centital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното центитално икореномическо обтиучастие са: сустатантно възпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие*
(sustatantal reproductional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно производствено центитално икореномическо обтиучастие*
(sustatantal production centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разменно центитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal
exchange centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно разпределително центитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal distributional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно потребително центитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal consumption centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно стопанствено центитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal protoeconomizing centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно
следпроизводствено
центитално
икореномическо
обтиучастие*
(sustatantal post-production centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно предипотребително центитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal before-consumption centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно посредническо центитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal intermediationary centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно бизнес центитално икореномическо обтиучастие* (sustatantal business centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно алокативно центитално икореномическо обтиучастие*
(sustatantal allocative centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно центитално икореномическо обтиучастие* (individual sustatantal centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
фирмено сустатантно центитално икореномическо обтиучастие* (firm
sustatantal centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатантно центитално икореномическо обтиучастие* (social sustatantal
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно центитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (sustatantal centital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сустатантно центитално създавано икореномическо обтиучастие* (sustatantal centital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното центитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking sustatantal centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
унисъзидателен центитален икореномически обтисустатант* (unimaking
centital ecorenomic obtisustatant)], (2) съзидателно сустатантно центитално
икореномическо обтиучастие* (making sustatantal centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икореномически обтисустатант* (making centital ecorenomic obtisustatant)], (3)
изпълнително сустатантно центитално икореномическо обтиучастие*
(implementationary sustatantal centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото
като
изпълнителен
центитален
икореномически
обтисустатант* (implementationary centital ecorenomic obtisustatant)], (4)
творческо сустатантно центитално икореномическо обтиучастие*
(creative sustatantal centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
творчески центитален икореномически обтисустатант* (creative centital
ecorenomic obtisustatant)], (5) работно сустатантно центитално
икореномическо обтиучастие* (working sustatantal centital ecorenomic
obtiparticipation
(obtishare))
[същото
като
работен
центитален
икореномически обтисустатант* (working centital ecorenomic obtisustatant)],
(6) сътворително сустатантно центитално икореномическо обтиучастие* (performing sustatantal centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като сътворителен центитален икореномически обтисустатант* (performing centital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиу40
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното центитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – центитално икореномическо обтиучастие)

Центитално
икореномическо обтиучастие
(ЦТИРОУ)
(центитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРОУ

Субстатно
ЦТИРОУ

Запасово
ЦТИРОУ

Сустатантно
ЦТИРОУ

(центитален
икореномически обтисустатит;

(центитален
икореномически обтисубстат;

(центитален
икореномически обтизапас;

(центитален
икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтицентит)

субстатен икореномически
обтицентит)

запасов икореномически обтицентит)

сустатитен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на
ЦТИРОУ]

[външно същество на
ЦТИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРОУ]

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

[цялостно същество на
ЦТИРОУ]
(вид икореномически сустит)

42

1008

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРОУ
(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРОУ

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икореномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРОУ
(работен центитален икореноми-чески обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРОУ

(работен центитален икореномически обтисустатит;

(работен центитален икореномически обтисубстат;

(работен центитален икореномически обтизапас;

(работен центитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтицентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтицентит)

работен сустатантен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРОУ
(творчески
центитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРОУ

(творчески центитален икорено-мически обтисустатит;

(творчески центитален икорено-мически обтисубстат;

(творчески центитален икореномически обтизапас;

(творчески центитален икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтицентит)

творчески субстатен икореномически обтицентит)

творчески запасов икореномически обтицентит)

творчески сустатантен икореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРОУ
(изпълнителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРОУ

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРОУ
(съзидателен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИРОУ

(съзидателен
центитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
центитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтицентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икореномически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ЦТИРОУ]
ЦТИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтиигодноност}

{запасова центитална икореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРОУ
(унисъзидателен центитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен центитал-ен
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ЦТИРОУ]
ЦТИРОУ]
{запасова цен{субстатна
титална икоценти-тална
реномическа
икореномичесобтиудовлека обтиудовлетвореност}
твореност}

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически субтицентит, сустатантна икореномическа феност, (*) – сустатантен центитален икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икореномически субект [на субстантивностен сустатантен икореномически субект* (substantivitical
sustatantal ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо
понятие за сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие и
сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие (то е или сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие, или сустатантно ин48
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икореномическо субтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за сустатантна центитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтицентит и като сустатантна икономическа феност) и сустатантен центитален
икотехномически субтипринос (същото като сустатантен икотехномически
субтицентит и като сустатантна икотехномическа феност); една от разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от
конкретните изрази на икореномическата субтисустатантност*
(ecorenomic subtisustatantness), последната като общо понятие за икореномическа субтисубстатност* (ecorenomic subtisubstatness) и икореномическа
субтизапасност* (ecorenomic subtistockness); общо понятие за субстатно
центитално икореномическо субтиучастие и запасово центитално икореномическо субтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия
сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното центитално икореномическо субтиучастие е сустатантен икореномически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна
сустатантна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективносубстантивностна сустатантна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical sustatantal ecorenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатантното центитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на сустатантната центитална икореномическа субтиенергия
(sustatantal centital ecorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна центитална икореномическа субтиактивност (вж.
сустатантна центитална икореномическа субтидейност). Тя е кинестично
опредметена сустатантна центитална икореномическа субтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатантна центитална икореномическа
субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СН центитална
икономическа
значимост;
СН икономически
центит
(СН центитално
икономическо
участие;
СН центитална
икономическа значимост)

СН центитален
икотехномически
принос;
СН икотехномически центит
(СН центитално
икотехномическо
участие;
СН центитален
икотехномически
принос)

СН центитално
икореномическо
участие;
СН икореномически центит
(СН центитално
икореномическо
участие)

СН центитална
икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтицентит
(СН икономически
диспотант)

СН центитален
икотехномически
субтипринос;
СН икотехномически субтицентит
(СН икотехномически диспотант)

СН центитално
икореномическо
субтиучастие;
СН икореномически субтицентит
(СН икореномически диспотант)

СН центитална
икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтицентит
(СН центитална
икономическа заделеност;
СН центитален
икономически интерес)

СН центитален
икотехномически
обтипринос;
СН икотехномически обтицентит
(СН центитална
икотехномическа
заделеност;
СН центитална
икотехномическа
зададеност)

СН центитално
икореномическо
обтиучастие;
СН икореномически обтицентит
(СН центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно центитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на сустатантното центитално икореномическо участие (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното центитално икореномическо субтиучастие са (1)
сустатантна центитална икономическа субтизначимост (сустатантен икономически субтицентит) и (2) сустатантен центитален икотехномически
субтипринос (сустатантен икотехномически субтицентит).
Сустатантната центитална икономическа субтизначимост и сустатантният
центитален икотехномически субтипринос като разновидности на сустатантното центиталното икореномическо субтиучастие (то е или сустатантна центитална икономическа субтизначимост, или сустатантен центитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатантен центитален дялов икореномически субтидиспозат (sustatantal centital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото сустатантно центитално икореномическо
субтиучастие е сустатантен центитален дялов икореномически субтидиспозант (sustatantal centital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатантния центиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на сустатантното
икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатантната центитална икономическа субтизначимост tsubpardis и сустатантния центитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират
във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатантния центитален
дялов икореномически субтидиспозат сустатантната центитална икономическа
субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатантна центитална икономическа оценка* (sustatantal centital economic
estimatе) на сустатантния центитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата
икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата сустатантна центитална икономическа оценка на
сустатантния центитален икотехномически субтипринос (total sustatantal
centital economic estimatе of the sustatantal centital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis
е средната сустатантна центитална икономическа оценка на сустатантния центитален икотехномически субтипринос (average sustatantal
centital economic estimatе of the sustatantal centital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната сустатантна центитална икономическа оценка на сустатантния центитален икотехномически субтипринос (marginal sustatantal
centital economic estimatе of the sustatantal centital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното центитално икореномическо субтиучастие са: сустатантно възпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal reproductional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно производствено центитално икореномическо
субтиучастие* (sustatantal production centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно разменно центитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal exchange centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сустатантно разпределително центитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal distributional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сустатантно потребително центитално икореномическо субтиучастие*
(sustatantal consumption centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно стопанствено центитално икореномическо субтиучастие*
(sustatantal protoeconomizing centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сустатантно следпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal post-production centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно предипотребително центитално икореномическо субтиучастие* (sustatantal before-consumption centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно посредническо центитално
икореномическо субтиучастие* (sustatantal intermediationary centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно бизнес центитално
икореномическо субтиучастие* (sustatantal business centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно алокативно центитално икоре52
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо субтиучастие* (sustatantal allocative centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно
центитално икореномическо субтиучастие* (individual sustatantal centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатантно центитално икореномическо субтиучастие* (firm sustatantal centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатантно центитално икореномическо субтиучастие* (social sustatantal centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно центитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (sustatantal centital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сустатантно центитално създавано икореномическо субтиучастие* (sustatantal centital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното центитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking sustatantal centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
унисъзидателен центитален икореномически субтисустатант* (unimaking centital ecorenomic subtisustatant)], (2) съзидателно сустатантно центитално икореномическо субтиучастие* (making sustatantal centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален
икореномически
субтисустатант*
(making
centital
ecorenomic
subtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно центитално икореномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икореномически субтисустатант* (implementationary centital ecorenomic
subtisustatant)], (4) творческо сустатантно центитално икореномическо
субтиучастие* (creative sustatantal centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески центитален икореномически субтисустатант* (creative centital ecorenomic subtisustatant)], (5) работно сустатантно центитално икореномическо субтиучастие* (working sustatantal
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен центитален икореномически субтисустатант* (working centital ecorenomic
subtisustatant)], (6) сътворително сустатантно центитално икореноми(performing
sustatantal
centital
ecorenomic
ческо
субтиучастие*
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален ико53
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически
субтисустатант*
(performing
centital
ecorenomic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното центитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – центитално икореномическо субтиучастие)

Центитално
икореномическо субтиучастие (ЦТИРСУ)
(центитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРСУ

Субстатно
ЦТИРСУ

Запасово
ЦТИРСУ

Сустатантно
ЦТИРСУ

(центитален
икореномически субтисустатит;

(центитален
икореномически субтисубстат;

(центитален
икореномически субтизапас;

(центитален
икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтицентит)

субстатен икореномически
субтицентит)

запасов икореномически
субтицентит)

сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРСУ]

[външно същество на
ЦТИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРСУ
(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икореномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

56

1022

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРСУ
(работен центитален икореноми-чески
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРСУ

(работен центитален икореномически субтисустатит;

(работен центитален икореномически субтисубстат;

(работен центитален икореномически субтизапас;

(работен центитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтицентит)

работен субстатен икореномически субтицентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРСУ
(творчески
центитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРСУ

(творчески центитален икореномически субтисустатит;

(творчески центитален икореномически субтисубстат;

(творчески центитален икореномически субтизапас;

(творчески центитален икорено-мически
субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтицентит)

творчески субстатен икореномически субтицентит)

творчески запасов икореномически субтицентит)

творчески сустатантен икореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРСУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРСУ

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРСУ
(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икореномически субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътшното
същество
решното същесна ЦТИРСУ]
тво на
ЦТИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтиигодноност}

{запасова центитална икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРСУ
(унисъзидателен центитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен центитал-ен
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънто-яние на вътшното
същество
решното същесна ЦТИРСУ]
тво на
ЦТИРСУ]
{запасова цен{субстатна
титална икоцентитална
реномическа
икореномичессубтиудовлетка субтиудоввореност}
летвореност}

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(sustatantal centital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икореномически центит, (*) – сустатантен центитален икореномически ингредиент, който количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на сустатантен икореномически субект [на субстантивностен
сустатантен икореномически субект* (substantivitical sustatantal ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатантно трансцентитално икореномическо участие и сустатантно инцентитално икореномическо участие (то е или сустатантно трансцентитално икореномическо участие, или сустатантно инцентитално икореномическо участие, но
не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за суста61
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тантна центитална икономическа значимост (същото като сустатантен
икономически центит) и сустатантен центитален икотехномически принос
(същото като сустатантен икотехномически центит), както и общо понятие
за сустатантно центитално икореномическо субтиучастие (същото като
сустатантен икореномически субтицентит и същото като сустатантна
икореномическа феност) и сустатантно центитално икореномическо обтиучастие (същото като сустатантен икореномически обтицентит и като сустатантна центитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една
от разновидностите на центиталното икореномическо участие (вж.) и един от
конкретните изрази на икореномическата сустатантност* (ecorenomic
sustatantness), последната като общо понятие за икореномическа субстатност* (ecorenomic substatness) и икореномическа запасност* (ecorenomic
stockness); общо понятие за субстатно центитално икореномическо участие
и запасово центитално икореномическо участие, но не и двете взети заедно в
тяхното цялостно единство (икореномическият сустатант е типична реализация на икореномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното центитално икореномическо участие е
форма на съществуване на сустатантната центитална икореномическа
енергия (sustatantal centital ecorenomic energy) и отношение на признаване на
приложената сустатантна центитална икореномическа активност (вж. сустатантна центитална икореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна центитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна центитална икореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН центитална
икономическа
значимост;
СН икономически
центит
(СН центитално
икономическо
участие;
СН центитална
икономическа значимост)

СН центитален
икотехномически
принос;
СН икотехномически центит
(СН центитално
икотехномическо
участие;
СН центитален
икотехномически
принос)

СН центитално
икореномическо
участие;
СН икореномически центит
(СН центитално
икореномическо
участие)

СН центитална
икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтицентит
(СН икономически
диспотант)

СН центитален
икотехномически
субтипринос;
СН икотехномически субтицентит
(СН икотехномически диспотант)

СН центитално
икореномическо
субтиучастие;
СН икореномически субтицентит
(СН икореномически диспотант)

СН центитална
икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтицентит
(СН центитална
икономическа заделеност;
СН центитален
икономически интерес)

СН центитален
икотехномически
обтипринос;
СН икотехномически обтицентит
(СН центитална
икотехномическа
заделеност;
СН центитална
икотехномическа
зададеност)

СН центитално
икореномическо
обтиучастие;
СН икореномически обтицентит
(СН центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно центитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатантното центитално икореномическо участие са (1) сустатантна центитална икономическа значимост (сустатантен икономически
центит) и (2) сустатантен центитален икотехномически принос (сустатантен икотехномически центит), а според общностния икореномически
статут негови разновидности са (1) сустатантно центитално икореномическо субтиучастие (сустатантен икореномически субтицентит) и (2) сустатантно центитално икореномическо обтиучастие (сустатантен икореномически обтицентит).
Сустатантната центитална икономическа значимост и сустатантният центитален икотехномически принос като разновидности на сустатантното центитално икореномическо участие (то е или сустатантна центитална икономическа значимост, или сустатантен центитален икотехномически принос, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатантен центитален дялов икореномически диспозат (sustatantal centital
partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатантно центитално икореномическо участие е сустатантен центитален
дялов икореномически диспозант (sustatantal centital partitionary ecorenomic
disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на
сустатантния центитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатантната центитална икономическа значимост tpardis и сустатантния центитален икотехномически принос tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатантния центиталения дялов икореномически
диспозат сустатантната центитална икономическа значимост (изпълняваща
ролята на икореномическо явление) е сустатантна центитална икономическа оценка* (sustatantal centital economic estimatе) на сустатантния центитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата сустатантна центитална икономическа оценка на сус-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------татантния центитален икотехномически принос (total sustatantal centital
economic estimatе of the sustatantal centital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната сустатантна центитална икономическа оценка на сустатантния центитален икотехномически принос (average sustatantal centital
economic estimatе of the sustatantal centital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната сустатантна центитална икономическа оценка на сустатантния центитален икотехномически принос (marginal sustatantal centital
economic estimatе of the sustatantal centital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното центитално икореномическо участие са: сустатантно възпроизводствено центитално икореномическо участие*
(sustatantal reproductional centital ecorenomic participation (share)), сустатантно производствено центитално икореномическо участие* (sustatantal
production centital ecorenomic participation (share)), сустатантно разменно
центитално икореномическо участие* (sustatantal exchange centital
ecorenomic participation (share)), сустатантно разпределително центитално икореномическо участие* (sustatantal distributional centital ecorenomic
participation (share)), сустатантно потребително центитално икореномическо участие* (sustatantal consumption centital ecorenomic participation
(share)), сустатантно стопанствено центитално икореномическо участие* (sustatantal protoecono-mizing centital ecorenomic participation (share)),
сустатантно следпроизводствено центитално икореномическо участие*
(sustatantal post-production centital ecorenomic participation (share)), сустатантно предипотребително центитално икореномическо участие* (sustatantal
before-consumption centital ecorenomic participation (share)), сустатантно посредническо
центитално
икореномическо
участие*
(sustatantal
intermediationary centital ecorenomic participation (share)), сустатантно бизнес
центитално икореномическо участие* (sustatantal business centital
ecorenomic participation (share)), сустатантно алокативно центитално икореномическо участие* (sustatantal allocative centital ecorenomic participation
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно центитално икореномическо участие* (individual sustatantal centital ecorenomic participation
(share)), фирмено сустатантно центитално икореномическо участие*
(firm sustatantal centital ecorenomic participation (share)), обществено сустатантно центитално икореномическо участие* (social sustatantal centital
ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно центитално усвоявано икореномическо
участие* (sustatantal centital assimilated ecorenomic participation (share)) и сустатантно центитално създавано икореномическо участие* (sustatantal
centital gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното центитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно
сустатантно центитално икореномическо участие* (unimaking sustatantal
centital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически сустатант* (unimaking centital ecorenomic sustatant)],
(2) съзидателно сустатантно центитално икореномическо участие*
(making sustatantal centital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен центитален икореномически сустатант* (making centital
ecorenomic sustatant)], (3) изпълнително сустатантно центитално икореномическо участие* (implementationary sustatantal centital ecorenomic
participation (share)) [същото като изпълнителен центитален икореномически сустатант* (implementationary centital ecorenomic sustatant)], (4) творческо сустатантно центитално икореномическо участие* (creative sustatantal
centital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески центитален
икореномически сустатант* (creative centital ecorenomic sustatant)], (5) работно сустатантно центитално икореномическо участие* (working
sustatantal centital ecorenomic participation (share)) [същото като работен центитален икореномически сустатант* (working centital ecorenomic
sustatant)], (6) сътворително сустатантно центитално икореномическо
участие* (performing sustatantal centital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен центитален икореномически сустатант*
(performing centital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното центитално икореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИРУ – центитално икореномическо участие)

Центитално
икореномическо участие
(ЦТИРУ)
(центитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИРУ

Субстатно
ЦТИРУ

Запасово
ЦТИРУ

Сустатантно
ЦТИРУ

(центитален
икореномически сустатит;

(центитален
икореномически субстат;

(центитален
икореномически запас;

(центитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически центит)

субстатен икореномически
центит)

запасов икореномически
центит)

сустатитен
икореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРУ]

[външно същество на
ЦТИРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРУ
(сътворителен
центитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРУ

(сътворителен
центитален икореномически
сустатит;

(сътворителен
центитален икореномически
субстат;

(сътворителен
центитален
икореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
центит)

сътворителен
субстатен икореномически
центит)

сътворителен
запасов икореномически центит)

сътворителен
сустатантен
икореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа пригодност}

{запасова центитална икореномическа
пригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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Работно (сметно) ЦТИРУ
(работен центитален икореноми-чески
субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРУ

(работен центитален икореномически сустатит;

(работен центитален икореномически субстат;

(работен центитален икореномически запас;

(работен центитален икореномически сустатант;

работен сустатитен икореномически центит)

работен субстатен икореномически центит)

работен запасов
икореномически центит)

работен сустатантен икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРУ
(творчески
центитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ЦТИРУ

(творчески центитален икореномически сустатит;

(творчески центитален икореномически субстат;

(творчески центитален икорено-мически запас;

(творчески центитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически центит)

творчески субстатен икореномически центит)

творчески запасов икореномически центит)

творчески сустатантен икореномически центит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо) ЦТИРУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРУ

(изпълнителен
центитален икореномически
сустатит;

(изпълнителен
центитален икореномически
субстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
центит)

изпълнителен
субстатен икореномически
центит)

изпълнителен
запасов икореномически центит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа задоволеност}

{запасова центитална икоре-номическа
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРУ
(съзидателен
центитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ЦТИРУ

(съзидателен
центитален икореномически
сустатит;

(съзидателен
центитален икореномически
субстат;

(съзидателен
центитален
икореномически запас;

(съзидателен
центитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
центит)

съзидателен
субстатен икореномически
центит)

съзидателен
запасов икореномически центит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа изгодност}

{запасова центитална икореномическа
изгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРУ
(унисъзидателен центитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ЦТИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРУ
ЦТИРУ
ЦТИРУ

(унисъзидател(унисъзидателен центитален
ен центитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(унисъзидателен центитален
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
центит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
центит)

унисъзидателен
запасов икореномически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

{запасова центитална икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТАНТНО
ЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатантен
икоуниреномически
обтицентит,
сустатантна
центитална
икоуниреномическа
заделеност,
(* )
–
сустатантен
центитален
икоуниреномически ингредиент, който като обективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сустатантен икоуниреномически субект [на
субстантивностен
сустатантен
икоуниреномически
субект*
(substantivitical sustatantal ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото
възпроизводство; общо понятие за сустатантно трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие
и
сустатантно
инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие (то е или сустатантно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, или сустатантно инцентитално икоуниреноми73
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо обтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство);
сустатантна центитална икономическа обтизначимост (същото като сустатантен икономически обтицентит и като сустатантен центитален икономически интерес) и сустатантен центитален икотехномически обтипринос (същото като сустатантен икотехномически обтицентит и като сустатантна центитална икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното
цялостно единство; една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтисустатантност* (ecounirenomic obtisustatantness), последната като общо понятие за икоуниреномическа обтисубстатност* (ecounirenomic
obtisubstatness) и икоуниреномическа обтизапасност* (ecounirenomic
obtistockness); общо понятие за субстатно центитално икоуниреномическо
обтиучастие и запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие, но не
и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият
сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното центитално
икоуниреномическо обтиучастие е сустатантен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сустатантна икоуниреномическа оценка* (objectivelysubstantivitical sustatantal ecounirenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатантното центитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на
съществуване на сустатантната центитална икоуниреномическа обтиенергия (sustatantal centital ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна центитална икоуниреномическа обтиактивност (вж. сустатантна центитална икоуниреномическа обтидейност). Тя
е кинестично опредметена сустатантна центитална икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна центитална
икоуниреномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН центитална
икономическа
значимост;
СН икономически
центит
(СН центитално
икономическо
участие;
СН центитална
икономическа
значимост)

СН центитален
икотехномически
принос;
СН икотехномически центит
(СН центитално
икотехномическо
участие;
СН центитален
икотехномически
принос)

СН центитално
икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически центит
(СН центитално
икоуниреномическо участие)

СН центитална
икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтицентит
(СН икономически
диспотант)

СН центитален
икотехномически
субтипринос;
СН икотехномически субтицентит
(СН икотехномически диспотант)

СН центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтицентит
(СН икоуниреномически диспотант)

СН центитална
икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтицентит
(СН центитална
икономическа заделеност;
СН центитален
икономически интерес)

СН центитален
икотехномически
обтипринос;
СН икотехномически обтицентит
(СН центитална
икотехномическа
заделеност;
СН центитална
икотехномическа
зададеност)

СН центитално

икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обти-центит
(СН центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното центитално икоуниреномическо обтиучастие са:
сустатантно възпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal reproductional centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно производствено центитално икоуниреномическо
обтиучастие* (sustatantal production centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно разменно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal exchange centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатантно разпределително центитално икоуниреномическо
обтиучастие*
(sustatantal
distributional
centital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно потребително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal consumption centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатантно стопанствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal protoeconomizing centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно следпроизводствено
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal post-production
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно предипотребително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal beforeconsumption centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно
посредническо центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal
intermediationary centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно бизнес центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal
business centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатантно алокативно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatantal
allocative centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(individual sustatantal centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm
sustatantal centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (social
sustatantal centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно центитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (sustatantal centital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сустатантно центитално създавано икоуниреномическо об-
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (sustatantal centital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното центитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking sustatantal centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен центитален икоуниреномически обтисустатант*
(unimaking centital ecounirenomic obtisustatant)], (2) съзидателно сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making sustatantal
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен
центитален икоуниреномически обтисустатант* (making centital ecounirenomic obtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary sustatantal centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически обтисустатант* (implementationary centital
ecounirenomic obtisustatant)], (4) творческо сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative sustatantal centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически обтисустатант* (creative centital ecounirenomic obtisustatant)], (5)
работно сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(working sustatantal centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като работен центитален икоуниреномически обтисустатант* (working
centital ecounirenomic obtisustatant)], (6) сътворително сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing sustatantal centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически обтисустатант* (performing centital
ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното центитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИУРОУ – центитално икоуниреномическо обтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ЦТИУРОУ)
(центитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРОУ

Субстатно
ЦТИУРОУ

Запасово
ЦТИУРОУ

Сустатантно
ЦТИУРОУ

(центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(центитален
икоуниреномически обтизапас;

(центитален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икоууниреномичес- ниреномически обтицентит) ки обтицентит)

сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРОУ]

[външно същество на
ЦТИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
центитален икореномически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
{субстатна
центитална
центитална
(вид икоунирено- икоуниреноми- икоуниреномимически специ- ческа обтипри- ческа обтиприфант)
годност}
годност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРОУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРОУ
(работен центитален икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(работен центитален икоуниреномически
обтисустатит;

(работен центитален икоуниреномически
обтисубстат;

(работен центитален икоуниреномически
обтизапас;

(работен центитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтицентит)

работен субстатен икоуниреномически обтицентит)

работен запасов
икоуниреномически обтицентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа сметнаобти задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРОУ
(творчески
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатит;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
обтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтицентит)

творчески запасов икоуниреномически обтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРОУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРОУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРОУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтиигодно-ност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
центи-тална
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРОУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРОУ
ЦТИУРОУ
во ЦТИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatantal centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатантен икоуниреномически субтицентит, сустатантна икоуниреномическа феност, (*) – сустатантен центитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатантен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatantal ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за сустатантно трансцентитал84
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------но икоуниреномическо субтиучастие и сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (то е или сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, или сустатантно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); сустатантна центитална икономическа субтизначимост (същото като сустатантен икономически субтицентит и като сустатантна икономическа феност) и сустатантен центитален икотехномически субтипринос (същото
като сустатантен икотехномически субтицентит и като сустатантно икотехномическо феност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от
разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтисустатантност* (ecounirenomic subtisustatantness), последната като общо понятие за
икоуниреномическа субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness) и
икоуниреномическа субтизапасност* (ecounirenomic subtistockness); общо
понятие за субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие и запасово центитално икоуниреномическо субтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатантното центитално икоуниреномическо субтиучастие е сустатантен икоуниреномически ингредиент в качеството
му на субективно-изисквана субстантивностна сустатантна оценка на
същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатантна оценка, т.е. е субективносубстантивностна сустатантна икоуниреномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical sustatantal ecounirenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатантното центитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на
съществуване на сустатантната центитална икоуниреномическа субтиенергия (sustatantal centital ecounirenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатантна центитална икоуниреномическа субтиактивност (вж. сустатантна центитална икоуниреномическа субтидейност).
Тя е кинестично опредметена сустатантна центитална икоуниреномическа
субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатантна центитална икоуниреномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на сустатантното икоуниреномическо субтиучастие (вж.
фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН центитална
икономическа
значимост;
СН икономически
центит
(СН центитално
икономическо
участие;
СН центитална
икономическа
значимост)

СН центитален
икотехномически
принос;
СН икотехномически центит
(СН центитално
икотехномическо
участие;
СН центитален
икотехномически
принос)

СН центитално
икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически центит
(СН центитално
икоуниреномическо участие)

СН центитална
икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтицентит
(СН икономически
диспотант)

СН центитален
икотехномически
субтипринос;
СН икотехномически субтицентит
(СН икотехномически диспотант)

СН центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтицентит
(СН икоуниреномически диспотант)

СН центитална
икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтицентит
(СН центитална
икономическа заделеност;
СН центитален
икономически интерес)

СН центитален
икотехномически
обтипринос;
СН икотехномически обтицентит
(СН центитална
икотехномическа
заделеност;
СН центитална
икотехномическа
зададеност)

СН центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обти-центит
(СН центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното центитално икоуниреномическо субтиучастие са:
сустатантно възпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal reproductional centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно производствено центитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(sustatantal
production
centital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разменно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal exchange centital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно разпределително центитално
икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal distributional centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно потребително
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal consumption
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно стопанствено
центитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(sustatantal
protoeconomizing centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно следпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal post-production centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатантно предипотребително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal before-consumption centital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатантно посредническо центитално
икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal intermediationary centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно бизнес центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal business centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатантно алокативно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatantal allocative centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual
sustatantal centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm sustatantal
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (social sustatantal centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно центитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (sustatantal centital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сустатантно центитално създавано икоуниреномическо
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (sustatantal centital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното центитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(unimaking sustatantal centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически субтисустатант* (unimaking centital ecounirenomic subtisustatant)], (2) съзидателно сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (making
sustatantal centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически субтисустатант* (making
centital ecounirenomic subtisustatant)], (3) изпълнително сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary sustatantal
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически субтисустатант* (implementationary
centital ecounirenomic subtisustatant)], (4) творческо сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative sustatantal centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически субтисустатант* (creative centital ecounirenomic
subtisustatant)], (5) работно сустатантно центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (working sustatantal centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като работен центитален икоуниреномически субтисустатант* (working centital ecounirenomic subtisustatant)], (6) сътворително
сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing
sustatantal centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
сътворителен
центитален
икоуниреномически
субтисустатант*
(performing centital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното центитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – центитално икоуниреномическо субтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ЦТИУРСУ)
(центитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРСУ

Субстатно
ЦТИУРСУ

Запасово
ЦТИУРСУ

Сустатантно
ЦТИУРСУ

(центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(центитален
икоуниреномически субтизапас;

(центитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтицентит)

субстатен икоуниреномически субтицентит)

запасов икоуниреномически субтицентит)

сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРСУ]

[външно същество на
ЦТИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРСУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
центитален икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРСУ
(работен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен центитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

работен субстатен икоуниреномически субтицентит)

работен запасов
икоуниреномически субтицентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа сметнасубти задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРСУ
(творчески
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(творчески центитален икоуниреномически
субтисус-татит;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
субтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтицентит)

творчески запасов икоуниреномически субтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРСУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРСУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРСУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРСУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРСУ
ЦТИУРСУ
во ЦТИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatantal centital ecounirenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатантен икоуниреномически центит,
(*) – сустатантен центитален икоуниреномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатантен икоуниреномически субект
[на субстантивностен сустатантен икоуниреномически субект*
(substantivitical sustatantal ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото
възпроизводство; общо понятие за сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие и сустатантно инцентитално икоуниреномическо учас95
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие (то е или сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие, или
сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие, но не и двете взети
заедно в тяхното цялостно единство); сустатантна центитална икономическа значимост (същото като сустатантен икономически центит) и сустатантен центитален икотехномически принос (същото като сустатантен
икотехномически центит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо
понятие за сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатантен икоуниреномически субтицентит и същото като сустатантна икоуниреномическа феност) и сустатантен центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатантен икоуниреномически обтицентит и като сустатантна центитална икоуниреномическа заделеност)
(вж. икоуниреномика); една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сустатантност* (ecounirenomic sustatantness), последната като общо
понятие за икоуниреномическа субстатност* (ecounirenomic substatness) и
икоуниреномическа запасност* (ecounirenomic stockness); общо понятие за
субстатно центитално икоуниреномическо участие и запасово центитално
икоуниномическо участие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно
единство (икоуниреномическият сустатант е типична реализация на икоуниреномическия сустант) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатантното центитално икоуниреномическо участие е форма на
съществуване на сустатантната центитална икоуниреномическа енергия
(sustatantal centital ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатантна центитална икоуниреномическа активност (вж. сустатантна центитална икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатантна центитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е
и кинестично разпредметена сустатантна центитална икоуниреномическа
потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на сустатантното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СН центитална
икономическа
значимост;
СН икономически
центит
(СН центитално
икономическо
участие;
СН центитална
икономическа значимост)

СН центитален
икотехномически
принос;
СН икотехномически центит
(СН центитално
икотехномическо
участие;
СН центитален
икотехномически
принос)

СН центитално
икоуниреномическо участие;
СН икоуниреномически центит
(СН центитално
икоуниреномическо участие)

СН центитална
икономическа
субтизначимост;
СН икономически
субтицентит
(СН икономически
диспотант)

СН центитален
икотехномически
субтипринос;
СН икотехномически субтицентит
(СН икотехномически диспотант)

СН центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СН икоуниреномически субтицентит
(СН икоуниреномически диспотант)

СН центитална
икономическа
обтизначимост;
СН икономически
обтицентит
(СН центитална
икономическа заделеност;
СН центитален
икономически интерес)

СН центитален
икотехномически
обтипринос;
СН икотехномически обтицентит
(СН центитална
икотехномическа
заделеност;
СН центитална
икотехномическа
зададеност)

СН центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СН икоуниреномически обтицентит
(СН центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатантно центитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(СН – сустатантен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатантното центитално икоуниреномическо участие са (1) сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие (сустатантен икоуниреномически субтицентит) и (2) сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие
(икоуниреномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатантното центитално икоуниреномическо участие са: сустатантно възпроизводствено центитално икоуниреномическо участие*
(sustatantal reproductional centital ecounirenomic participation (share)), сустатантно производствено центитално икоуниреномическо участие* (sustatantal production centital ecounirenomic participation (share)), сустатантно
разменно центитално икоуниреномическо участие* (sustatantal exchange
centital ecounirenomic participation (share)), сустатантно разпределително
центитално икоуниреномическо участие* (sustatantal distributional centital
ecounirenomic participation (share)), сустатантно потребително центитално икоуниреномическо участие* (sustatantal consumption centital
ecounirenomic participation (share)), сустатантно стопанствено центитално икоуниреномическо участие* (sustatantal protoeconomizing centital
ecounirenomic participation (share)), сустатантно следпроизводствено центитално икоуниреномическо участие* (sustatantal post-production centital
ecounirenomic participation (share)), сустатантно предипотребително центитално икоуниреномическо участие* (sustatantal before-consumption centital
ecounirenomic participation (share)), сустатантно посредническо центитално икоуниреномическо участие* (sustatantal intermediationary centital
ecounirenomic participation (share)), сустатантно бизнес центитално икоуниреномическо участие* (sustatantal business centital ecounirenomic
participation (share)), сустатантно алокативно центитално икоуниреномическо участие* (sustatantal allocative centital ecounirenomic participation (share))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално сустатантно центитално икоуниреномическо участие* (individual sustatantal centital ecounirenomic participation (share)),
фирмено сустатантно центитално икоуниреномическо участие* (firm
sustatantal centital ecounirenomic participation (share)), обществено сустатантно центитално икоуниреномическо участие* (social sustatantal centital
ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатантно центитално усвоявано икоуниреномическо
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (sustatantal centital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
сустатантно центитално създавано икоуниреномическо участие* (sustatantal centital gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатантното центитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно сустатантно центитално икоуниреномическо участие* (unimaking
sustatantal centital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически сустатант* (unimaking centital
ecounirenomic sustatant)], (2) съзидателно сустатантно центитално икоуниреномическо участие* (making sustatantal centital ecounirenomic participation
(share)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически сустатант* (making centital ecounirenomic sustatant)], (3) изпълнително сустатантно центитално икоуниреномическо участие* (implementationary
sustatantal centital ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически сустатант* (implementationary centital
ecounirenomic sustatant)], (4) творческо сустатантно центитално икоуниреномическо участие* (creative sustatantal centital ecounirenomic participation
(share)) [същото като творчески центитален икоуниреномически сустатант* (creative centital ecounirenomic sustatant)], (5) работно сустатантно
центитално икоуниреномическо участие* (working sustatantal centital
ecounirenomic participation (share)) [същото като работен центитален икоуниреномически сустатант* (working centital ecounirenomic sustatant)], (6)
сътворително сустатантно центитално икоуниреномическо участие*
(performing sustatantal centital ecounirenomic participation (share)) [същото като
сътворителен центитален икоуниреномически сустатант* (performing
centital ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатантното центитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – центитално икоуниреномическо участие)

Центитално
икоуниреномическо участие
(ЦТИУРУ)
(центитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИУРУ

Субстатно
ЦТИУРУ

Запасово
ЦТИУРУ

Сустатантно
ЦТИУРУ

(центитален
икоуниреномически сустатит;

(центитален
икоуниреномически субстат;

(центитален
икоуниреномически запас;

(центитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически центит)

субстатен икоуниреномически центит)

запасов икоуниреномически центит)

сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРУ]

[външно същество на
ЦТИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически сус-татит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически запас;

(сътворителен
центитален икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически центит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
центит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

{запасова центитална икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРУ
(работен центитален икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРУ

(работен центитален икоуниреномически
сустатит;

(работен центитален икоуниреномически
субстат;

(работен центитален икоуниреномически
запас;

(работен центитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
центит)

работен субстатен икоуниреномически центит))

работен запасов
икоуниреномически центит))

работен сустатантен икоуниреномически
центит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуни реномическа сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

102

1068

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРУ
(творчески
центитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРУ

(творчески центитален икоуниреномически
сус-татит;

(творчески центитален икоуниреномически
субстат;

(творчески центитален икоуниреномически
запас;

(творчески центитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
центит)

творчески субстатен икоуниреномически
центит)

творчески запасов икоуниреномически центит)

творчески сустатантен икоуниреномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически центит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
центит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически центит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
центит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа игодноност}

{запасова центитална икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРУ
ЦТИУРУ
во ЦТИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически запас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически центит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
центит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
центит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа удовлетво-реност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТАТ (sustatate) (кд) – във:
икокореномически сустатат (вж. релевантен типичен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономически сустатат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
икореномически сустатат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически сустатат (вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномически сустатат (вж. релевантен типичен диалектически
икоуниреномически ингредиент).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТАТАНТНА ИКОНОМИКА* (sustatatantal economy) – вж. тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
СУСТАТАТАНТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ
(sustatatantal economic stratificationality) (ки) – във:
ингредиентна сустататантна икономическа стратификационност (вж.
тримерно пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти).
СУСТАТИТ (sustatite) (кд) – във:
икокореномически сустатит (вж. релевантен типичен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономически сустатит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
икореномически сустатит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически сустатит (вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномически сустатит (вж. релевантен типичен диалектически
икоуниреномически ингредиент).
СУСТАТИТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНЦЕНТИТ*
(sustatitic
ecocorenomic incentite) – същото като сустатитно инцентитално икокореномическо участие.
СУСТАТИТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (sustatitic
ecocorenomic obtiincentite) – същото като сустатитна инцентитална икокореномическа заделеност и като сустатитно инцентитално икокореномическо
обтиучастие.
СУСТАТИТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatitic ecocorenomic obtisubstantite) – същото като сустатитен икокореномически обтит.
СУСТАТИТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatitic ecocorenomic obtisubstantite) – същото като сустатитно икокореномическо обтиучастие.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (sustatitic ecocorenomic
obtite), сустатитен икокореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен сустатитен статут (вътрешно-присъщ сустатитен статут) на икокореномическия предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на икокореномическата
система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още
вътрешен сустатитен икокореномически статут* (internal sustatitic
ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия обтит
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сустатитност*
(ecocorenomic sustatitness), последната като единство на икокореномическа
субстатност* (ecocorenomic substatness) и икокореномическа запасност*
(ecocorenomic stockness); субстатен икокореномически обтит и запасов икокономически обтит, взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатит е типична реализация на икокореномическия сустит)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатитен обтит на
икокореномическия предмет (и сустатитен обтит на сустатитния субтит на
икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от сустатитен икотехномическия обтиобективит
(вж. сустатитен икотехномически обективит) и сустатитен икономическия
обтисубективит (вж. сустатитен икономически субективит) (както и общо
понятие за сустатитен икореномически обтисубстантит (в т.ч. и за сустатитен икономически обтисубективит и сустатитен икотехномически обтиобективит) и сустатитен икоуниреномически обтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатитният икономически обтисубективит е сустатитна икономическа оценка на
сустатитния икотехномически обтиобективит. Сустатитният икокореномически обтит е такава субстантивностна сустатитна оценка на сустатитния икокореномически предмет (респ. на сустатитния икокореномически ингредиент),
дадена от сустатитния икокореномически субект, която е съобразена с
(произтича от) някакъв научно-обоснован критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка
на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка или още обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сустатитна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical ecocorenomic sustatitic appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният сустатитен икокореномически ингредиент, кой108
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то е обективно-изискван субстантивностен сустатитен ингредиент или
още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен сустатитен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-субстантивностна сустатитна икокореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен сустатитен икокореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на сустатитния икокореномическия обтит
е сустатитният икокореномически субтит (сустатитният икокореномически субтисубстантит). Сустатитният икокореномически обтит и сустатитният
икокореномически субтит са категории на статута на сустатитния икокореномически предмет* (statute of the sustatitic ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут.
Сустатитният икокореномическия обтит се снема в сустатитния икокореномически субтит: сустатитният икокореномически субтит е сустатитния икокореномически обтит в снет вид. Сустатитният икокореномически субит е скрит в
сустатитния икокореномически обтит, а сустатитният икокореномическия обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на сустатитния икокореномически предмет] се разкрива чрез сустатитния икоконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на сустатитния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сустатитен икокореномически обтит (СС = сустатитен)
СС икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икореномически
субстантит;
СС икореномически
статит)

СС икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
субстантит;
СС икоуниреномически
статит)

СС икокореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икокореномически
ингредиент)
(СС икокореномически
субстантит;
СС икокореномически
статит)

Обективен
СС икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икореномически
обтисубстантит;
СС икореномически
обтит)

Обективен
СС икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
обтисубстантит;
СС икоуниреномически
обтит)

Обективен
СС икокореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икокореномически
ингредиент)
(СС икокореномически
обтисубстантит;
СС икокореномически
обтит)

Субективен
СС икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икореномически
субтисубстантит;
СС икореномически
субтит)

Субективен
СС икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
субтисубстантит;
СС икоуниреномически
субтит)

Субективен
СС икокореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икокореномически
ингредиент)
(СС икокореномически
субтисубстантит;
СС икокореномически
субтит)

СУСТАТИТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (sustatitic
ecocorenomic substantite), сустатитен икокореномически статит, сустатитен
икокореномически статисубстантит, сустатитно икокореномическо участие, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитен икономически субективит и сустатитен икотехномически
обективит (както и общо понятие за сустатитен икореномически субстантит (в т.ч. и за сустатитен икономически субективит и сустатитен икотехномически обективит) и сустатитен икоуниреномически субстантит,
които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности),
където сустатитеният икономически субективит е сустатитена икономическа
оценка на сустатитния икотехномически обективит; една от разновидностите
на икокореномическия субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на
икокореномическата сустатитност* (ecocorenomic sustatitness), последната
като единство на икокореномическа субстатност* (ecocorenomic substatness)
и икокореномическа запасност* (ecocorenomic stockness); субстатен икокореномически субстантит и запасов икокономически субстантит, взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатит е типична
реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност).
Негов
частен
случай
е
статидносубстантивностният сустатитен икокореномически ингредиент*
(statedly-substantivitical sustatitic ecocorenomic ingredient), какъвто е всеки сустатитен икокореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се
прави между сустатитния икономическия субективит и сустатитния икотехномически обективит (като негови съставни елементи), е според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отношението,
което сустатитният икокореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания сустатитен икокореномически предмет, което означава
според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна,
сустатитният икотехномически обективит е общо понятие за сустатитен
икотехномически обтиобективит и сустатитен икотехномически субтиобективит, а сустатитният икономически субективит е общо понятие за сустатитен икономически обтисубективит и сустатитен икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се
прави според общностния икореномически статут на сустатитния икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на сустатитния икокореномически субстантит, което се извършва от
сустатитния икокореномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сустатитен икокореномически субстантит (СС = сустатитен)
СС икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икореномически
субстантит;
СС икореномически
статит)

СС икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
субстантит;
СС икоуниреномически
статит)

СС икокореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икокореномически
ингредиент)
(СС икокореномически
субстантит;
СС икокореномически
статит)

Обективен
СС икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икореномически
обтисубстантит;
СС икореномически
обтит)

Обективен
СС икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
обтисубстантит;
СС икоуниреномически
обтит)

Обективен
СС икокореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икокореномически
ингредиент)
(СС икокореномически
обтисубстантит;
СС икокореномически
обтит)

Субективен
СС икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икореномически
субтисубстантит;
СС икореномически
суб-тит)

Субективен
СС икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
субтисубстантит;
СС икоуниреномически
субтит)

Субективен
СС икокореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икокореномически
ингредиент)
(СС икокореномически
субтисубстантит;
СС икокореномически
субтит)

СУСТАТИТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(ecocorenomic obtitranscentite) – същото като сустатитна трансцентитална
икокореномическа заделеност и като сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(ecocorenomic obtiunicentite) – същото като сустатитна уницентитална икокореномическа заделеност и като сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (sustatitic
ecocorenomic obticentite) – същото като сустатитна центитална икокореномическа заделеност и като сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(sustatitic ecocorenomic statisubstantite) – същото като сустатитен икокореномически субстантит;
СУСТАТИТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (sustatitic
ecocorenomic substantite) – същото като сустатитно икокореномическо участие.
СУСТАТИТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (sustatitic
ecocorenomic subtiincentite) – същото като сустатитна икокореномическа ценностност и като сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatitic ecocorenomic subtisubstantite) – същото като сустатитен икокореномически субтит.
СУСТАТИТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatitic ecocorenomic subtisubstantite) – същото като сустатитно икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТ*
(sustatitic
ecocorenomic subtite), сустатитен икокореномически субтисубстантит, (*) –
външен сустатитен статут (външно-присъщ сустатитен статут) на икокореномическия предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на икокореномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен сустатитен икокореномически статут* (external
sustatitic ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия
субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата суста113

1079

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титност* (ecocorenomic sustatitness), последната като единство на икокореномическа субстатност* (ecocorenomic substatness) и икокореномическа запасност* (ecocorenomic stockness); субстатен икокореномически субтит и
запасов икокономически субтит, взети заедно в тяхното цялостно единство
(икокореномическият сустатит е типична реализация на икокореномическия
сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатитен
субтит на икокореномическия предмет (и сустатитен субтит на сустатитния
обтит на икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от сустатитния икотехномически субтиобективит (вж. икотехномически обективит) и сустатитния икономически субтисубективит (вж. сустатитен икономически субективит) (както и
общо понятие за сустатитен икореномически субтисубстантит (в т.ч. и за
сустатитен икономически субтисубективит и сустатитен икотехномически
субтиобективит) и сустатитен икоуниреномически субтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където
сустатитният икономически субтисубективит е сустатитна икономическа оценка на сустатитния икотехномически субтиобективит. Сустатитният икокореномическият субтит е такава субстантивностна сустатитна оценка на сустатитния икокореномически предмет (респ. на сустатитния икокореномически ингредиент), дадена от сустатитния икокореномически субект, която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно
субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай
може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да
постигне повече): това е субективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна
сустатитна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical sustatitic
ecocorenomic
appraisement
[на
която
отговаря
субективносубстантивностният сустатитен икокореномически ингредиент, който е
субективно-изискван субстантивностен сустатитен ингредиент или още
субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен сустатитен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна сустатитна икокореномическа оценка (респ. непосредствено-субстантивностен сустатитен икокореномически ингредиент).
Сустатитният икокореномически субтит (сустатитният икокореномически
субтисубстантит) е начинът на субективизиране на сустатитния икокоре114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия обтит. Сустатитният икокореномически обтит и сустатитният
икокореномически субтит са категории на статута на сустатитния икокореномически предмет* (statute of the sustatitic ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут.
Сустатитният икорекономически обтит се снема в сустатитния икореномически субтит: сустатитният икокореномически субтит е сустатитния икокореномически обтит в снет вид. Сустатитният икокореномически субит е скрит в
сустатитния икокореномически обтит, а сустатитният икокореномически обтит
[който е първичният (примитивният) и определящият статут на сустатитния
икокореномически предмет] се разкрива чрез сустатитния икоконоремически
субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на сустатитния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сустатитен икокореномически субтит (СС = сустатитен)
СС икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икореномически
субстантит;
СС икореномически
статит)

СС икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
субстантит;
СС икоуниреномически
статит)

СС икокореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икокореномически
ингредиент)
(СС икокореномически
субстантит;
СС икокореномически
статит)

Обективен
СС икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икореномически
обтисубстантит;
СС икореномически
обтит)

Обективен
СС икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
обтисубстантит;
СС икоуниреномически
обтит)

Обективен
СС икокореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икокореномически
ингредиент)
(СС икокореномически
обтисубстантит;
СС икокореномически
обтит)

Субективен
СС икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икореномически
субтисубстантит;
СС икореномически
субтит)

Субективен
СС икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
субтисубстантит;
СС икоуниреномически
субтит)

Субективен
СС икокореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икокореномически
ингредиент)
(СС икокореномически
субтисубстантит;
СС икокореномически
субтит)

СУСТАТИТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatitic ecocorenomic subtitranscentite) – същото като сустатитна икокореномическа ценностност и като сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(sustatitic ecocorenomic subtiunicentite) – същото като сустатитна икокореномическа ценностност и като сустатитно уницентитално икокореномическо
субтиучастие.
СУСТАТИТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (sustatitic
ecocorenomic subticentite) – същото като сустатитна икокореномическа ценностност и като сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (sustatitic
ecocorenomic transcentite) – същото като сустатитно трансцентитално икокореномическо участие.
СУСТАТИТЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (sustatitic
ecocorenomic unicentite) – същото като сустатитно уницентитално икокореномическо участие.
СУСТАТИТЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЦЕНТИТ*
(sustatitic
ecocorenomic centite) – същото като сустатитно центитално икокореномическо участие.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (sustatitic economic interest)
– същото като сустатитна икореномическа обтизначимост.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (sustatitic economic interest)
(ки) – във:
сустатитен икономически интерес (същото като сустатитна икореномическа обтизначимост);
сустатитен инцентитален икономически интерес (същото като сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтиинцентит);
сустатитен трансцентитален икономически интерес (същото като сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен
икономически обтитрансцентит);
сустатитен уницентитален икономически интерес (същото като сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтиуницентит);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитен центитален икономически интерес (същото като сустатитна центитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически
обтицентит);
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (sustatitic economic
incentite) – същото като сустатитна инцентитална икономическа значимост.
СУСТАТИТЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(sustatitic
economic obtiincentite) – същото като сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост и като сустатитен инцентитален икономически интерес.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (sustatitic
economic obtisubjectivit) – вж. икономически сустатитен субективит.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (sustatitic
economic obtitranscentite) – същото като сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост и като сустатитен трансцентитален икономически интерес.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (sustatitic
economic obtiunicentite) – същото като сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост и като сустатитен уницентитален икономически интерес.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (sustatitic economic
obticentite) – същото като сустатитна центитална икономическа обтизначимост и като сустатитен центитален икономически интерес.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБЕКТИВИТ* (sustatitic
economic statisubjectivit) – същото като сустатитен икономически субективит.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИВИТ* (sustatitic economic
subjectivit), сустатитен икономически статисубективит, (*) – външна сустатитна субстантивност (външно-представена сустатитна субстантивност) на икономическия предмет (в т.ч. и на икономическия обект и на икономическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външна сустатитна икономическа субстантивност* (external
sustatitic economic substantivity)]; една от разновидностите на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субективит (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сустатитност* (economic sustatitness), последната като единство на икономическа
субстатност* (economic substatness) и икономическа запасност* (economic
stockness); субстатен икономически субективит и запасов икономически субективит, взети заедно в тяхното цялостно единство (икономическият сустатит е типична реализация на икономическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатитен субективит на икономическия
предмет (и сустатитен субективит на сустатитния обективит на икономическия
предмет). Той е такава сустатитна икономическа оценка на икотехномическия
предмет (в т.ч. и на икотехномическия ингредиент), дадена от сустатитния
икономическия субект, която според субективното му икономическо виждане
съответства на неговия сустатитен икономически интерес, но съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на ингредиета) субективна природа. Икономическият субект субективизира сустатитните икономически предмети (в т.ч. и сустатитните икономически ингредиенти) и затова по определение (и от субстантивностна гледна точка) те са субективностни сустатитни икономически
предмети* (subjectivitical sustatitic economic things) [в т.ч. и субективностни
сустатитни икономически ингредиенти* (subjectivitical sustatitic economic
ingredients)]. Ето защо сустатитната икономическа оценка е субективностна сустатитна икономическа оценка* (subjectivitical sustatitic economic
appraisement). Субективното икономическо виждане на икономическия субект
за сустатитните икономически предмети (респ. ингредиенти) е субективностно
виждане (тъй като то произтича от субективната природа на оценяващия субект).
Сустатитният икономически субективит (сустатитният икономически
статисубективит) е начинът на икономизиране на сустатитния икотехномически обективит (казано по-общо, сустатитната икономика е икономизирана
сустатитна икотехномика). Сустатитният икотехномически обективит и сустатитният икономически субективит са категории на сустатитната субстантивност на икореномическия предмет* (sustatitic substantivity of the ecorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на тази субстантивност. Сустатитният икотехномически обективит се снема в
сустатитния икономически субективит: сустатитният икономически субективит е сустатитния икотехномически обективит в снет вид. Сустатитният икономически субективит е скрит в сустатитния икотехномически обективит, а
сустатитният икотехномически обективит [който е първичната (примитивната)
и определящата субстантивност на сустатитния икореномически предмет] се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разкрива чрез сустатитния икономически субективит [който е вторичната
(производната) и решаващата субстантивност на сустатитния икореномически
предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
сустатитния икономически субективит са (вж. табл. 1):
(1) сустатитният икономически обтисубективит* (sustatitic economic
obtiobjectivit) [същото като обективно-субективностен сустатитен икономически предмет* (objectively-objectivitical sustatitic economic thing) и като
субектностен сустатитен икономически предмет* (objectiveneous sustatitic
economic thing)], респ. обективно-субективностният сустатитен икономически ингредиент* (objectively-objectivitical sustatitic economic ingredient)
[същото като субектностен сустатитен икономически ингредиент*
(objectiveneous sustatitic economic ingredient)] – когато икономическият субект
е обективно-субективностен сустатитен икономически субект (същото
като субектностен сустатитен икономически субект); при него субективностната оценка е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован
обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни
условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес:
това е обективно-изисквана субективностна сустатитна оценка или още
обективно отражение на обективно-необходимата субективностна сустатитна
оценка, т.е. е обективно-субективностна сустатитна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical sustatitic economic appraisement), което е същото
като субектностна сустатитна икономическа оценка* (subjectiveneous
sustatitic economic appraisement) [на която отговаря обективно-субективностният сустатитен икономически ингредиент, който е обективно-изискван
субективностен сустатитен ингредиент или още обективно отражение на
обективно-необходимия субективностен сустатитен ингредиент]. В този смисъл тя е опосредствено-субективностна сустатитна икономическа оценка
(респ. опосредствено-субективностен сустатитен икономически ингредиент).
(2) сустатитният икономически субтисубективит* (sustatitic economic
subtiobjectivit) [същото като субективно-субективностен сустатитен икономически предмет* (subjectively-subjectivitical sustatitic economic thing) и като субективистичен сустатитен икономически предмет* (subjectivistical
sustatitic economic thing)], респ. субективно-субективностният сустатитен
икономически ингредиент* (subjectively-subjectivitical sustatitic economic
ingredient) [същото като субективистичен сустатитен икономически инг120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиент* (subjectivistical sustatitic economic ingredient)] – когато сустатитният икономически субект е субективно-субективностен сустатитен икономически субект (същото като субективистичен сустатитен икономически
субект); при него субективностната сустатитна оценка е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно
виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е
най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като
неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигни повече): това е субективно-изисквана сустатитна субективностна оценка
или още субективно отражение на обективно-необходимата сустатитна субективностна оценка, т.е. е субективно-субективностна сустатитна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical sustatitic economic appraisement), което е същото като субективистична сустатитна икотехномическа оценка*
(subjectivistical sustatitic ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективно-субективностният сустатитен икономически ингредиент, който е
субективно-изискван сустатитен субективностен ингредиент или още
субективно отражение на обективно-необходимия субективностен сустатитен
ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субективностна сустатитна
икономическа оценка (респ. непосредствено-субективностен сустатитен икономически ингредиент).

121

1087

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния икореномически ингредиент според субстантивностната
икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на сустатитния икотехномически субективит при тях (СС = сустатитен)
СС икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икореномически
субстантит;
СС икореномически
статит)

СС икономически
ингредиент
(статидносубективностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икономически
субективит;
СС икономически
статисубективит)

СС икотехномически
ингредиент
(статиднообективностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икотехномически
обективит;
СС икотехномически
статиобективит)

Обективен
СС икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(икореномически
СС обтисубстантит;
СС икореномически
обтит)

Обективносубективностен
СС икономически
ингредиент =
= субектностен
СС икономически
ингредиент
(СС икономически
обтисубективит)

Обективнообективностен
СС икотехномически
ингредиент =
= обектностен
СС икотехномически
ингредиент
(СС икотехномически
обтиобективит)

Субективен
СС икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икореномически
субтисубстантит;
СС икореномически
субтит)

Субективносубективностен
СС икономически
ингредиент =
= субективистичен
СС икономически
ингредиент
(СС икономически
субтисубективит)

Субективнообективностен
СС икотехномически
ингредиент =
= обективистичен
СС икономически
ингредиент
(СС икотехномически
субтиобективит)

СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (sustatitic
economic subtiincentite) – същото като сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост и като сустатитна икономическа ценност.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБЕКТИВИТ* (sustatitic
economic subtisubjectivit) – вж. сустатитен икономически субективит.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (sustatitic
economic subtitranscentite) – същото като сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост и като сустатитна икономическа ценност.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (sustatitic
economic subtiunicentite) – същото като сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост и като сустатитна икономическа ценност.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (sustatitic economic
subticentite) – същото като сустатитна центитална икономическа субтизначимост и като сустатитна икономическа ценност.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (sustatitic economic
transcentite) – същото като сустатитна трансцентитална икономическа значимост.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (sustatitic economic
unicentite) – същото като сустатитна уницентитална икономическа значимост.
СУСТАТИТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (sustatitic economic centite) –
същото като сустатитна центитална икономическа значимост.
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (sustatitic ecorenomic
incentite) – същото като сустатитно инцентитално икореномическо участие.
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (sustatitic
ecorenomic obtiincentite) – същото като сустатитен инцентитална икореномическа заделеност и като сустатитн инцентитално икореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (sustatitic
ecorenomic obtisubstantite) – същото като сустатитен икореномически обтит.
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (sustatitic ecorenomic
obtite), сустатитен икореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен сустатитен статут (вътрешно-присъщ сустатитен статут) на икореномическия
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предмет (в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата система,
която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още вътрешен сустатитен икореномически статут* (internal sustatitic ecorenomic
statute)]; една от разновидностите на икореномическия обтит (вж.) и един от
конкретните изрази на икореномическата сустатитност* (ecorenomic
sustatitness), последната като единство на икореномическа субстатност*
(ecorenomic substatness) и икореномическа запасност* (ecorenomic stockness);
субстатен икореномически обтит и запасов икономически обтит, взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит е типична
реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатитен обтит на икореномическия предмет (и сустатитен обтит на сустатитния субтит на икореномическия предмет). Сустатитният икореномически обтит е такава субстантивностна сустатитна оценка на
икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от
сустатитния икореномически субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за
оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в
т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана субстантивностна
сустатитна оценка или още обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сустатитна икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical sustatitic ecorenomic appraisement [на която отговаря обективносубстантивностният сустатитен икореномически ингредиент, който е
обективно-изискван субстантивностен сустатитен ингредиент или още
обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен сустатитен
ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-субстантивностна сустатитна
икореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен сустатитен
икореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на сустатитния икореномически обтит е
сустатитният икореномически субтит (сустатитният икореномически
субтисубстантит). Сустатитният икореномически обтит и сустатитният икореномически субтит са категории на статута на сустатитния икореномически предмет* (statute of the sustatitic ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Сустатитният икореномически обтит се снема в сустатитния икореномически субтит: сустатитният икореномически субтит е сустатитния икореномически обтит в снет
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вид. Сустатитният икореномически субит е скрит в сустатитния икореномически обтит, а сустатитният икореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на сустатитния икореномически предмет]
се разкрива чрез сустатитния иконоремически субтит [който е вторичният
(производният) и решаващият статут на сустатитния икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитния икореномически обтит са сустатитният икотехномически обтиобективит (вж. икотехномически обективит) и сустатитният
икономически обтисубективит (вж. икономически субективит).
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (sustatitic
ecorenomic obtitranscentite) – същото като сустатитн трансцентитална икореномическа заделеност и като сустатитн трансцентитално икореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (sustatitic
ecorenomic obtiunicentite) – същото като сустатитн уницентитална икореномическа заделеност и като сустатитн уницентитално икореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(sustatitic
ecorenomic obticentite) – същото като сустатитн центитална икореномическа
заделеност и като сустатитн центитално икореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (sustatitic
ecorenomic statisubstantite) – същото като сустатитен икореномически субстантит;
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (sustatitic
ecorenomic statisubstantite) – същото като сустатитен икореномически статит;
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИТ* (sustatitic ecorenomic
statite), сустатитен икореномически субстантит, сустатитен икореномически статисубстантит, (*) – общо понятие за сустатитен икореномически субтит и сустатитен икореномически обтит, които са негови разновидности
[то е или сустатитен икореномически субтит, или сустатитен икореномически
обтит (според общностния икореномически статут), но не и двата заедно в
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тяхното цялостно единство]; една от разновидностите на икореномическия
статит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сустатитност* (ecorenomic sustatitness), последната като единство на икореномическа субстатност* (ecorenomic substatness) и икореномическа запасност*
(ecorenomic stockness); субстатен икореномически статит и запасов икономически статит, взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният сустатитен икореномически ингредиент*
(statedly-substantivitical sustatitic ecorenomic ingredient), какъвто е всеки сустатитен икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави
между сустатитния икореномически субтит и сустатитния икореномически
обтит, е от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на
сустатитния икореномически статит, което се извършва от сустатитния икореномическия субект, т.е. според неговия статут. От своя страна, сустатитният
икореномически обтит е общо понятие за сустатитен икотехномически обтиобективит и сустатитен икономически обтисубективит, а икореномическият субтит е общо понятие за сустатитен икотехномически субтиобективит и сустатитен икономически субтисубективит [(вътре във всяка една от
тези двойки понятия разграничението се прави според субстантивностната
икореномическа ингредиентност , т.е. според субстанциалната природа на
сустатитните икореномически предмети (дали тя, съответно, тя е обективна
или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от
гледна точка на отношението, което сустатитният икореномически субект има
към природата на наблюдавания и оценявания сустатитен икореномически
предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност]. Вж. икореномически субект.
СУСТАТИТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБСТАНТИТ*
(sustatitic
ecorenomic substantite), сустатитен икореномически статит, сустатитен икореномически статисубстантит, сустатитно икореномическо участие, (*) –
общо понятие за сустатитен икономически субективит и сустатитен икотехномически обективит, които са негови разновидности [то е или сустатитен
икономически субективит, или сустатитен икотехномически обективит (според субстантивностната икореномическа ингредиентност), но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство]; една от разновидностите на икореномическия субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитност* (ecorenomic sustatitness), последната като единство на икореномическа субстатност* (ecorenomic substatness) и икореномическа запасност* (ecorenomic stockness); субстатен икореномически субстантит и запасов икономически субстантит, взети заедно в тяхното цялостно единство
(икореномическият сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов частен
случай е статидно-субстантивностният сустатитен икореномически
ингредиент* (statedly-substantivitical sustatitic ecorenomic ingredient), какъвто е
всеки сустатитен икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което
се прави между сустатитния икономически субективит и сустатитния икотехномически обективит, е според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност, и поспециално от гледна точка на отношението, което сустатитеният икореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания сустатитен
икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и
обективита) субстантивност. От своя страна, сустатитният икотехномически
обективит е общо понятие за сустатитен икотехномически обтиобективит
и сустатитен икотехномически субтиобективит, а сустатитният икономически субективит е общо понятие за сустатитен икономически обтисубективит и сустатитен икономически субтисубективит (вътре във всяка една от
тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на сустатитения икореномически субект, т.е. от гледна точка
на природата на наблюдението и оценяването на сустатитния икореномически субстантит, което се извършва от сустатитния икореномически субект). Вж.
икореномически субект.
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (sustatitic
ecorenomic subtiincentite) – същото като сустатитна икореномическа ценностност и като сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (sustatitic
ecorenomic subtisubstantite) – същото като сустатитен икореномически субтит.
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (sustatitic ecorenomic
subtite), сустатитен икореномически субтисубстантит, (*) – външен сустатитен статут (външно-присъщ сустатитен статут) на икореномическия
предмет (в т.ч. и на икореномическия обект и на икореномическата система,
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен
сустатитен икореномически статут* (external sustatitic ecorenomic statute)];
една от разновидностите на икореномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сустатитност* (ecorenomic sustatitness),
последната като единство на икореномическа субстатност* (ecorenomic
substatness) и икореномическа запасност* (ecorenomic stockness); субстатен
икореномически субтит и запасов икономически субтит, взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит е типична реализация
на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатитен субтит на икореномическия предмет (и сустатитен субтит на сустатитния обтит на икореномическия предмет). Сустатитният икореномически субтит е такава субстантивностна сустатитна оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от сустатитния икореномически субект, която е съобразена с (произтича от) собствен
(вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за
него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигне повече): това е
субективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатитна икореномическа
оценка* (subjectively-substantivitical sustatitic ecorenomic appraisement [на която
отговаря субективно-субстантивностният сустатитен икореномически
ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен сустатитен
ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен сустатитен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредственосубстантивностна икореномическа сустатитан оценка (респ. непосредственосубстантивностен сустатитен икореномически ингредиент).
Сустатитният икореномически субтит (сустатитният икореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на сустатитния икореномически обтит. Сустатитният икореномически обтит и сустатитният икореномически субтит са категории на статута на сустатитния икореномически
предмет* (statute of the sustatitic ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Сустатитният
икореномически обтит се снема в сустатитния икореномически субтит: сустатитният икореномически субтит е сустатитния икореномически обтит в снет
вид. Сустатитният икореномически субит е скрит в сустатитния икореноми128
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески обтит, а сустатитният икореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на сустатитния икореномически предмет]
се разкрива чрез сустатитния иконоремически субтит [който е вторичният
(производният) и решаващият статут на сустатитния икореномически предмет]
(вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитния икореномически субтит са сустатитният икотехномически субтиобективит (вж. сустатитен икотехномически обективит) и
сустатитният икономически субтисубективит (вж. сустатитен икономически субективит).
СУСТАТИТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatitic ecorenomic subtitranscentite) – същото като сустатитна икореномическа ценностност и като сустатитно трансцентитално икореномическо
субтиучастие.
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (sustatitic
ecorenomic subtiunicentite) – същото като сустатитна икореномическа ценностност и като сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (sustatitic
ecorenomic subticentite) – същото като сустатитна икореномическа ценностност и като сустатитно центитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (sustatitic
ecorenomic transcentite) – същото като сустатитно трансцентитално икореномическо участие.
СУСТАТИТЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
УНИЦЕНТИТ*
(sustatitic
ecorenomic unicentite) – същото като сустатитно уницентитално икореномическо участие.
СУСТАТИТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (sustatitic ecorenomic
centite) – същото като сустатитно центитално икореномическо участие.
СУСТАТИТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНЦЕНТИТ*
(sustatitic
ecotechnomic incentite) – същото като сустатитен инцентитален икотехномически принос.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБЕКТИВИТ*
(sustatitic
ecotechnomic objectivit), сустатитен икотехномически статиобективит, (*) –
вътрешна сустатитна субстантивност (вътрешно-присъща субстантивност) на икотехномическия предмет (в т.ч. и на икотехномическия обект и на
икотехномическата система, която е негово системно отражение в човешкото
съзнание) [или още вътрешна сустатитна икотехномическа субстантивност* (internal sustatitic ecotechnomic substantivity)]; една от разновидностите
на икотехномическия обективит (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сустатитност* (ecotechnomic sustatitness), последната като единство на икотехномическа субстатност* (ecotechnomic substatness) и
икотехномическа запасност* (ecotechnomic stockness); субстатен икотехномически обективит и запасов икотехномически обективит, взети заедно в
тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатит е типична реализация на икотехномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатитен обективит на икотехномическия предмет (и сустатитен обективит на сустатитния субективит на икотехномическия предмет).
Той е такава сустатитна икотехномическа оценка на сустатитния икотехномически предмет (в т.ч. и на сустатитния икотехномически ингредиент), дадена от сустатитния икотехномическия субект, която според субективното му
икотехномическо виждане съответства на неговия сустатитен икотехномически интерес, но съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на ингредиета) обективна природа. Икотехномическият субект обективизира сустатитните икотехномически предмети (в т.ч. и сустатитните икотехномически ингредиенти) и
затова по определение (и от субстантивностна гледна точка) те са обективностни сустатитни икотехномически предмети* (objectivitical sustatitic
ecotechnomic things) [в т.ч. и обективностни сустатитни икотехномически
ингредиенти* (objectivitical sustatitic ecotechnomic ingredients)]. Ето защо сустатитната икотехномическата оценка е обективностна сустатитна икотехномическа оценка* (objectivitical sustatitic ecotechnomic appraisement). Субективното икотехномическо виждане на икотехномическия субект за сустатитните икотехномически предмети (респ. ингредиенти) е обективностно виждане (тъй като то произтича от обективната природа на оценявания предмет,
респ. на оценявания ингредиент, от определянето му като обективна
действителност).
Начинът на икономизиране на сустатитния икотехномически обективит
е сустатитния икономически субективит (сустатитния икономически статисубективит) (казано по-общо, сустатитната икономика е икономизирана суста130
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титна икотехномика). Сустатитният икотехномически обективит и сустатитният икономически субективит са категории на сустатитната субстантивност
на икореномическия предмет* (sustatitic substantivity of the ecorenomic thing),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази субстантивност. Сустатитният икотехномически обективит се снема в сустатитния икономически субективит: сустатитния икономически субективит е
сустатитният икотехномически обективит в снет вид. Сустатитният икономически субективит е скрит в сустатитния икотехномически обективит, а сустатитният икотехномически обективит [който е първичната (примитивната) и
определящата субстантивност на сустатитния икореномически предмет] се
разкрива чрез сустатитния икономически субективит [който е вторичната
(производната) и решаващата субстантивност на сустатитния икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
сустатитния икотехномически обективит са (вж. табл. 1):
(1) сустатитният икотехномически обтиобективит* (sustatitic
ecotechnomic obtiobjectivit) [същото като обективно-обективностен сустатитен икотехномически предмет* (objectively-objectivitical sustatitic
ecotechnomic thing) и като обектностен сустатитен икотехномически
предмет* (objectiveneous sustatitic ecotechnomic thing)], респ. обективнообективностният
сустатитен
икотехномически
ингредиент*
(objectively-objectivitical sustatitic ecotechnomic ingredient) [същото като обектностен сустатитен икотехномически ингредиент* (objectiveneous sustatitic
ecotechnomic ingredient)] – когато сустатитният икотехномически субект е
обективно-обективностен сустатитен икотехномически субект (същото
като обектностен сустатитен икотехномически субект); при него обективностната сустатитна оценка на икотехномическия субект е съобразена с
(произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от
гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана
сустатитна обективностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатитна оценка, т.е. е обективнообективностна сустатитна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical sustatitic ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна сустатитна икотехномическа оценка* (objectiveneous sustatitic
ecotechnomic appraisement) [на която отговаря обективно-обективностният
131
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитен икотехномически ингредиент, който е обективно-изискван
сустатитен обективностен ингредиент или още обективно отражение на
обективно-необходимия обективностен сустатитен ингредиент]; в този смисъл
тя е опосредствено-обективностна сустатитна икотехномическа оценка (респ.
опосредствено-обективностен сустатитен икотехномически ингредиент);
(2) сустатитният икотехномическия субтиобективит* (sustatitic
ecotechnomic subtiobjectivit) [същото като субективно-обективностен сустатитен икотехномически предмет* (subjectively-objectivitical sustatitic
ecotechnomic thing) и като обективистичен сустатитен икотехномически
предмет* (objectivistical sustatitic ecotechnomic thing)], респ. субективнообективностният
сустатитен
икотехномически
ингредиент*
(subjectively-objectivitical sustatitic ecotechnomic ingredient) [същото като обективистичен сустатитен икотехномически ингредиент* (objectivistical
sustatitic ecotechnomic ingredient)] – когато сустатитният икотехномически субект е субективно-обективностен сустатитен икотехномически субект
(същото като обективистичен сустатитен икотехномически субект); при
него обективностната сустатитна оценка е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият
за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигни повече): това е
субективно-изисквана обективностна сустатитна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатитна оценка, т.е. е субективно-обективностна сустатитна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical sustatitic ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична сустатитна икотехномическа оценка*
(objectivistical sustatitic ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективно-обективностният сустатитен икотехномически ингредиент, който е субективно-изискван обективностен сустатитен ингредиент или още
субективно отражение на обективно-необходимия обективностен сустатитен
ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-обективностна сустатитна
икотехномическа оценка (респ. непосредствено-обективностен сустатитен
икотехномически ингредиент).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния икореномически ингредиент според субстантивностната
икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на сустатитния икотехномически обективит при тях (СС = сустатитен)
СС икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икореномически
субстантит;
СС икореномически
статит)

СС икономически
ингредиент
(статидносубективностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икономически
субективит;
СС икономически
статисубективит)

СС икотехномически
ингредиент
(статиднообективностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икотехномически
обективит;
СС икотехномически статиобективит)

Обективен
СС икореномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(икореномически
СС обтисубстантит;
СС икореномически
обтит)

Обективносубективностен
СС икономически
ингредиент =
= субектностен
СС икономически
ингредиент
(СС икономически
обтисубективит)

Обективнообективностен
СС икотехномически
ингредиент =
= обектностен
СС икотехномически
ингредиент
(СС икотехномически
обтиобективит)

Субективен
СС икореномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икореномически
субтисубстантит;
СС икореномически
субтит)

Субективносубективностен
СС икономически
ингредиент =
= субективистичен
СС икономически
ингредиент
(СС икономически
субтисубективит)

Субективнообективностен
СС икотехномически
ингредиент =
= обективистичен
СС икономически
ингредиент
(СС икотехномически
субтиобективит)

СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (sustatitic
ecotechnomic obtiincentite) – същото като сустатитен инцентитален икотех133
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически обтипринос и като сустатитна инцентитална икотехномическа
зададеност.
СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (sustatitic
ecotechnomic obtiobjectivit) – вж. сустатитен икотехномически обективит.
СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (sustatitic
ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икотехномически обтиобективит, сустатитна икотехномическа зададеност, (*) – икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен
икотехномически субект [на обективностен икотехномически субект*
(objectivitical sustatitic ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика);
една от разновидностите на икотехномическия обтипринос (вж.) и един от
конкретните изрази на икотехномическата обтисустатитност* (ecotechnomic obtisustatitness), последната като единство на икотехномическа
обтисубстатност* (ecotechnomic obtisubstatness) и икотехномическо обтизапасност* (ecotechnomic obtistockness); субстатен икотехномически обтипринос и запасов икотехномически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатит е типична реализация на икотехномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Сустатитният икотехномически обтипринос е сустатитен икотехномически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна сустатитна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата
обективностна сустатитна оценка, т.е. е обективно-обективностна сустатитна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical sustatitic ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна сустатитна икотехномическа оценка* (objectiveneous sustatitic ecotechnomic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното икореномическо обтиучастие. Сустатитният
икореномически обтипринос е форма на съществуване на сустатитната
икотехномическа обтиенергия (sustatitic ecotechnomic obtienergy) и
отношение на признаване на приложената сустатитна икотехномическа
обтиактивност (вж. икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично
опредметена сустатитна икотехномическа обтиактивност, а чрез нея е и
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кинестично разпредметена сустатитна икотехномическа обтипотенциалност (също).
Сустатитният икотехномически обтипринос е обективен сустатитен икотехномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сустатитен
икотехномически
ингредиент*
(objectively-indispensable
sustatitic
ecotechnomic ingredient) [на обективно-изискван сустатитен икотехномически ингредиент* (objectively-required sustatitic ecotechnomic ingredient)] и в
частност – на обективно-необходим сустатитен икотехномически принос*
(objectively-indispensable sustatitic ecotechnomic contribution) [на обективноизискван сустатитен икотехномически принос* (objectively-required
sustatitic ecotechnomic contribution]. По-своята природа той е оптимален сустатитен икотехномически ингредиент* (optimal sustatitic ecotechnomic
ingredient) [в частност оптимален сустатитен икотехномически принос*
(optimal ecotechnomic contribution)] и неговото формиране се моделира, респ.
се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна природа
целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия),
произтичащи от ограничеността на икотехномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуален обективнонеобходим сустатитен икотехномически принос* (individual objectively-indispensable sustatitic
ecotechnomic contribution) (съкратено: индивидуалнонеобходим сустатитен
икотехномически принос), фирмен обективнонеобходим сустатитен икотехномически принос* (firm objectively-indispensable sustatitic ecotechnomic
contribution) (съкратено: фирменонеобходим сустатитен икотехномически
принос), обществен обективнонеобходим сустатитен икотехномически
принос* (social objectively-indispensable sustatitic ecotechnomic contribution)
(съкратено: общественонеобходим сустатитен икотехномически принос)
и т.н.
Сустатитният икотехномически обтипринос акцентира върху дейността на
сустатитния икотехномически субект, който формира структурата на сустатитния икотехномически обтиингредиент, последният в качеството му на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа
същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатитния икотехномически обтипринос са: (1) сустатитен трансцентитален икотехномическа обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтитрансцентит и същото като сустатитна трансцентитална икотехномическа заделеност и като сустатитна трансцентитална икотехномическа зададеност), (2) сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтиинцентит и същото като сустатитна центитална икотехномическа заделеност и като сустатитна инцентитална икотехномическа зададеност), (3) сустатитен центитален икономически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтицентит и същото като сустатитна инцентитална икотехномическа заделеност
и като сустатитна центитална икотехномическа зададеност), (4) сустатитен уницентитален икономически обтипринос (същото като сустатитен
икотехномически обтиуницентит и същото като сустатитна уницентитална
икотехномическа заделеност и като сустатитна уницентитална икотехномическа зададеност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатитен икотехномически обтипринос обикновено се подразбира сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос. Вж. и фиг. 2.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо участие;
СС икотехномически принос)

СС инцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС инцентитален
икотехномически
принос)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
усърдие)

СС инцентитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитния икотехномически обтипринос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС икономическа
значимост;
СС икономически
субективит

СС икотехномически принос;
СС икотехномически обективит

СС икореномическо участие;
СС икореномически субстантит

СС икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтисубективит;
СС икономическа
реализираност

СС икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиобективит;
СС икотехномическа
реализираност

СС икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтисубстантит;
СС икореномическа
реализираност

СС икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтисубективит;
СС икономически
интерес

СС икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиобективит;
СС икотехномическа
зададеност

СС икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтисубстантит;
СС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатитен икотехномически обтипринос и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир
– решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния икотехномически обтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИТОП – икотехномически обтипринос)
Уницентитален ИТОП
Икотехномически обтипринос (ИТОП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТОП
(икотехномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИТОП]
(вид икоуниреномически сустит)

Трансцентитал- Инцентитален
ен ИТОП
ИТОП

Центитален
ИТОП

(икотехномически
обтиуницентит)

(икотехномически обтитрансцентит)

(икотехномически обтиинцентит)

(икотехномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИТОП]

[вътрешна определеност на
ИТОП]

[външна определеност на
ИТОП]

[общо понятие за определност на
ИТОП]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически
диспозант)

Сустатитен уницентитален
ИТОП

Сустатитен
Сустатитен интрансцентитален
центитален
ИТОП
ИТОП

Сустатитен
центитален
ИТОП

(сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

(сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икотехномически обтиинцентит)

(сустатитен
икотехномически обтицентит)

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на външната определеност на
ИТОП]

[цялостно същество на общата определеност на
ИТОП]

(вид сустит на
икотехномическа същност)

(вид сустит
на икотехномическо явление)

(вид сустит
на икотехномически диспозант)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИТОП]
(вид сустит на
икотехномически диспозит)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатен
ИТОП
(икотехномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИТОП]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасов
ИТОП
(икотехномически обтизапас)
[външно същество на
ИТОП]
(вид икотехномическа суперстанта)

Субстатен уницентитален
ИТОП

Субстатен трансцентитален
ИТОП

Субстатен инцентитален
ИТОП

(субстатен икотехномически
обтиуницентит)

(субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

(субстатен
икотехномически обтиинцентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИТОП]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИТОП]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИТОП]

(вид субстанция на икотехномически диспозит)

(вид субстанция
на икотехномическа същност)

(вид субстанция на икотехномическо явление)

Запасов уницентитален ИТОП

Запасов трансцентитален
ИТОП

Запасов инцентитален
ИТОП

Запасов центитален
ИТОП

(запасов икотехномически
обтиуницентит)

(запасов икотехномически
обтитрансцентит)

(запасов икотехномически
обтиинцентит)

(запасов икотехномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност
на ИТОП]

[външно същество на вътрешната определеност на ИТОП]

[външно същество на външната определеност на ИТОП]

[външно същество на общата определеност на
ИТОП]

(вид суперстанта на икотехномически
диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа
същност)

(вид суперстан-та на
икотехномическо явление)

(вид суперстанта на
икотехномически диспозант)
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Субстатен центитален ИТОП

(субстатен
икотехномически обтицентит)
[вътрешно същество на общата определеност на
ИТОП]
(вид субстанция на икотехномически диспозант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТОП
(икотехномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИТОП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТОП

Сустатантен
трансцентитален ИТОП

Сустатантен
инцентитален
ИТОП

Сустатантен
центитален
ИТОП

(сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

(сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

(сустатантен
икотехномически обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИТОП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТОП]

[общо същество на външната определеност на ИТОП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТОП]

(вид сустант на
икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа същност)

(вид сустант
на икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитния икономически обтипринос са: сустатитен възпроизводствен икотехномически обтипринос* (sustatitic reproductional ecotechnomic obticontribution), сустатитен производствен икотехномически обтипринос* (sustatitic production ecotechnomic obticontribution), сустатитен
разменен икотехномически обтипринос* (sustatitic exchange ecotechnomic
obticontribution), сустатитен разпределителен икотехномически обтипринос* (sustatitic distributional ecotechnomic obticontribution), сустатитен потребителен икотехномически обтипринос* (sustatitic consumption ecotechnomic obticontribution), сустатитен стопанствен икотехномически
обтипринос* (sustatitic protoeconomizing ecotechnomic obticontribution), сустатитен следпроизводствен икотехномически обтипринос* (sustatitic
post-production ecotechnomic obticontribution), сустатитен предипотребителен
икотехномически
обтипринос*
(sustatitic
before-consumption
ecotechnomic obticontribution), сустатитен посреднически икотехномически
обтипринос* (sustatitic intermediationary ecotechnomic obticontribution), сустатитен бизнес икотехномически обтипринос* (sustatitic business ecotechnomic obticontribution), сустатитен алокативен икотехномически
обтипринос* (sustatitic allocative ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуален сустатитен икотехномически обтипринос* (individual
sustatitic ecotechnomic obticontribution), фирмен сустатитен икотехноми141
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески обтипринос* (firm sustatitic ecotechnomic obticontribution), обществен
сустатитен икотехномически обтипринос* (social sustatitic ecotechnomic
obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен усвояван икотехномически обтипринос*
(sustatitic assimilated ecotechnomic obticontribution) и сустатитен създаван
икотехномически обтипринос* (sustatitic gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен сустатитен икотехномически обтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически обтисустатит), (2) съзидателен сустатитен икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтисустатит), (3) изпълнителен сустатитен икотехномически обтипринос (същото като изпълнителен икотехномически обтисустатит), (4) творчески сустатитен икотехномически обтипринос (същото като творчески икотехномически обтисустатит), (5) работен сустатитен икотехномически обтипринос (същото като
работен икотехномически обтисустатит), (6) сътворителен сустатитен
икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически
обтисустатит). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите
на икотехномическия обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитния икотехномически обтипринос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТОП – икотехномически обтипринос)

Икотехномически обтипринос
(ИТОП)
(икотехномически обтисубстантит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТОП
(сътворителен
икотехномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИТОП]
{икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сустатитен
ИТОП

Субстатен
ИТОП

Запасов
ИТОП

Сустатантен
ИТОП

(икотехномически обтисустатит)

(икотехномически
обтисубстат)

(икотехномически
обтизапас)

(икотехномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИТОП]

[вътрешно същество на
ИТОП]

[външно същество на
ИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИТОП]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа
суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТОП

(сътворителен
икотехномически обтисустатит)

(сътворителен
икотехномически
обтисубстат)

(сътворителен
икотехномически обтизапас)

(сътворителен
икотехномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТОП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИТОП]

[общо състояние на външното същество
на ИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
икотехномическа обтипригодност}

{запасова
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант на икотехномически
сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ИТОП
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИТОП]
{икотехномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ИТОП

Работен (сметен)
субстатен ИТОП

Работен (сметен) запасов
ИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИТОП

(работен икотехномически
обтисустатит)

(работен икотехномически обтисубстат)

(работен икотехномически
обтизапас)

(работен икотехномически
обтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИТОП]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
ИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ИТОП
(творчески
икотехномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИТОП]
{икотехномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем)
сустатитен
ИТОП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТОП

Творчески
(ползваем) запасов ИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен ИТОП

(творчески
икореномически обтисустатит)

(творчески икореномически
обтисубстат)

(творчески
икореномически обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялост-ното същество на
ИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТОП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИТОП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТОП
(изпълнителен
икотехномически обтисубстантит)
{икотехномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИТОП]
(вид икотехномическа форма)

Съзидателен
(изгоден)
ИТОП
(съзидателен
икотехномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИТОП]
{икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТОП

(изпълнителен
икотехномически обтисустатит)

(изпълнителен
икотехномически
обтисубстат)

(изпълнителен
икотехномически обтизапас)

(изпълнителен
икотехномически обтисустатант)

[външно състо- [външно състоя- [външно състоние на вътрешяние на въняние на цяното
същество
на
шното
същестлост-ното съИТОП]
во на ИТОП]
щество на
ИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТОП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТОП

(съзидателен
икотехномически обтисустатит)

(съзидателен
икотехномически обтисубстат)

(съзидателен
икотехномически обтизапас)

(съзидателен
икотехномически обтисустатант)

[вътрешно със- [вътрешно състояние на цятояние на вътлостното съще- решното същестство на ИТОП]
во на ИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество на ИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
икотехномическа обтиизгодност}

{запасова
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание
на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТОП
(унисъзидателен икотехномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИТОП]
{икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатитен ИТОП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТОП

(унисъзидател- (унисъзидателен
ен икотехно- икотехномически
мически обтиобтисубстат)
сустатит)
[цялостно със- [цялостно състояние на вътрештояние на цяното
същество на
лостното съИТОП]
щество на
ИТОП]

(унисъзидателен икотехномически обтизапас)

(унисъзидателен
икотехномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество на ИТОП]

[цялостно състояние на общото същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икотехномическаобти удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС
ecotechnomic obticontribution) (ки) – във:
сустатитен икотехномически обтипринос;
сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос;
сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос;
сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос;
сустатитен центитален икотехномически обтипринос.

(sustatitic

СУСТАТИТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatitic ecotechnomic obtitranscentite) – същото като сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос и като сустатитна трансцентитална
икотехномическа зададеност.
СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (sustatitic
ecotechnomic obtiunicentite) – същото като сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос и като сустатитна уницентитална икотехномическа зададеност.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (sustatitic
ecotechnomic obticentite) – същото като сустатитен центитален икотехномически обтипринос и като сустатитна центитална икотехномическа зададеност.
СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (sustatitic ecotechnomic
contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен
икотехномически обективит, (*) – икотехномически ингредиент, който количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икотехномически субект [на обективностен сустатитен икотехномически субект*
(objectivitical sustatitic ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за
сустатитен икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтиобективит) и сустатитен икотехномически обтипринос
(същото като сустатитен икотехномически обтиобективит) (вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия принос (вж.) и един от
конкретните изрази на икотехномическата сустатитност* (economic
sustatitness), последната като единство на икотехномическа субстатност*
(economic substatness) и икотехномическа запасност* (economic stockness);
субстатен икотехномически принос и запасов икотехномически принос, взети
заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическиат сустатит е типична
реализация на икотехномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното икореномическо
участие. Сустатитният икотехномически принос е форма на съществуване
на сустатитната икотехномическа енергия (sustatitic ecotechnomic energy)
и отношение на признаване на приложената сустатитна икотехномическа
активност (вж. икотехномическа дейност). Той е кинестично опредметена
сустатитна икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна икотехномическа потенциалност (също).
Сустатитният икотехномически принос акцентира върху дейността на
сустатитения икотехномически субект, който формира структурата на сустатитния икотехномически ингредиент, последният в качеството му на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на икотехно148
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия принос са: (1) сустатитен трансцентитален икотехномическа
принос (същото като сустатитен икотехномически трансцентит и като сустатитно трансцентитално икотехномическо участие), (2) сустатитен инцентитален икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически инцентит и като сустатитно инцентитално икотехномическо участие), (3) сустатитен центитален икономически принос (същото като сустатитен икотехномически центит и като сустатитно центитално икотехномическо участие), (4) сустатитен уницентитален икономически принос (същото като сустатитен икотехномически уницентит и като сустатитно уницентитално икотехномическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено
друго, под сустатитен икотехномически принос обикновено се подразбира
сустатитният трансцентитален икотехномически принос.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо участие;
СС икотехномически принос)

СС инцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС инцентитален
икотехномически
принос)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
усърдие)

СС инцентитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитния икотехномически принос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностения икореномически статут негови разновидности са
(1) сустатитен икотехномически субтипринос (сустатитен икотехномически субтиобективит) и (2) сустатитен икотехномически обтипринос (сустатитен икотехномически обтиобективит) (фиг. 2).

СС икономическа
значимост;
СС икономически
субективит

СС икотехномически принос;
СС икотехномически обективит

СС икореномическо участие;
СС икореномически субстантит

СС икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтисубективит;
СС икономическа
реализираност

СС икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиобективит;
СС икотехномическа
реализираност

СС икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтисубстантит;
СС икореномическа
реализираност

СС икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтисубективит;
СС икономически
ин-терес

СС икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиобективит;
СС икотехномическа
зададеност

СС икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтисубстантит;
СС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатитен икотехномически принос и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИТП – икотехномически принос)
Уницентитал- Трансцентитален ИТП
ен ИТП
Икотехномическо принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТП
(икотехномически сустатит)
[цялостно същество на
ИТП]
(вид икотехномически сустит)

Инцентитален
ИТП

Центитален
ИТП

(икотехномически уницентит)

(икотехномически трансцентит)

(икотехномически инцентит)

(икотехномически центит)

[цялостна
определеност
на ИТП]

[вътрешна определеност на
ИТП]

[външна определеност на
ИТП]

[общо понятие
за определеност на ИТП]

(вид икотехномически
диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сустатитен
Сустатитен трануницентитален
сцентитален
ИТП
ИТП

Сустатитен инцентитален
ИТП

Сустатитен
центитално
ИТП

(сустатитен
икотехномически уницентит)

(сустатитен икотехномически
трансцентит)

(сустатитен икотехномически
инцентит)

(сустатитен
икотехномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИТП]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИТП]

[цялостно същество на външната определеност на ИТП]

[цялостно същество на общата определеност на ИТП]

(вид сустит
на икотехномически диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа същност)

(вид сустит на
икотехномическо явление)

(вид сустит на
икотехномически диспозант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатен
Субстатен трансуницентитален центитален ИТП
ИТП
Субстатен
ИТП
(субстатен ико(субстатен
техномически
икотехноми(икотехнотрансцентит)
мически субс- чески уницентит)
тат)
[вътрешно съ[вътрешно
щество на вът[вътрешно съсъщество на
решната
опредещество на
цялостната
леност на
ИТП]
определеност
ИТП]
на ИТП]
(вид икотехномическа суб- (вид субстан- (вид субстанция
на икотехномистанция)
ция на икотехномически ческа същност)
диспозит)

Запасов
ИТП
(икотехномически запас)
[външно същество на
ИТП]
вид икотехномическа
суперстанта)

Субстатен инцентитален ИТП

Субстатен центитален ИТП

(субстатен икотехмически инцентит)

(субстатен икотехномически
центит)

[вътрешно същество на външната определеност на
ИТП]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИТП]

(вид субстанция на икотехномическо явление)

(вид субстанция на икотехномически диспозант)

Запасов уницентитален
ИТП

Запасов трансцентитален
ИТП

Запасов инцентитален ИТП

Запасов центитален ИТП

(запасов икотехномически
уницентит)

(запасов икотехномически трансцентит)

(запасов икотехномически
инцентит)

(запасов икотехномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИТП]

[външно същество на вътрешната определеност
на ИТП]

[външно същество на външната определеност на ИТП]

[външно същество на общата определеност на ИТП]

(вид суперстанта на икотехномически
диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа същност)

(вид суперстанта на икотехномическо явление)

(вид суперстанта на икотехномически
диспозант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТП
(икотехномически сустатант)
[общо понятие за същество на ИТП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТП

Сустатантен
трансцентитален ИТП

Сустатантен
инцентитален
ИТП

Сустатантен
центитален
ИТП

(сустатантен
икотехномически уницентит)

(сустатантен
икотехномически
трансцентит)

(сустатантен
икотехномически инцентит)

(сустатантен
икотехномически центит)

[общо същество на цялостната определеност на ИТП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[общо същество
на външната
определеност на
ИТП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТП]

(вид сустант
на икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа същност)

(вид сустант на
икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитния икономически принос са: сустатитен възпроизводствен икотехномически принос* (sustatitic reproductional ecotechnomic
contribution), сустатитен производствен икотехномически принос*
(sustatitic production ecotechnomic contribution), сустатитен разменен икотехномически принос* (sustatitic exchange ecotechnomic contribution), сустатитен разпределителен икотехномически принос* (sustatitic distributional
ecotechnomic contribution), сустатитен потребителен икотехномически
принос* (sustatitic consumption ecotechnomic contribution), сустатитен стопанствен икотехномически принос* (sustatitic protoeconomizing ecotechnomic
contribution), сустатитен следпроизводствен икотехномически принос*
(sustatitic post-production ecotechnomic contribution), сустатитен предипотребителен икотехномически принос* (sustatitic before-consumption
ecotechnomic contribution), сустатитен посреднически икотехномически
принос* (sustatitic intermediationary ecotechnomic contribution), сустатитен
бизнес икотехномически принос* (sustatitic business ecotechnomic
contribution), сустатитен алокативен икотехномически принос* (sustatitic
allocative ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатитен
икотехномически принос* (individual sustatitic ecotechnomic contribution),
фирмен сустатитен икотехномически принос* (firm sustatitic ecotechnomic
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------contribution), обществен сустатитен икотехномически принос* (social
sustatitic ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен усвояван икотехномически принос* (sustatitic
assimilated ecotechnomic contribution) и сустатитен създаван икотехномически принос* (sustatitic gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния икотехномически принос са (1) унисъзидателен сустатитен
икотехномически принос (същото като унисъзидателен икотехномически сустатит), (2) съзидателен сустатитен икотехномически принос (същото като
съзидателен икотехномически сустатит), (3) изпълнителен сустатитен
икотехномически принос (същото като изпълнителен икотехномически сустатит), (4) творчески сустатитен икотехномически принос (същото като
творчески икотехномически сустатит), (5) работен сустатитен икотехномически принос (същото като работен икотехномически сустатит), (6) сътворителен сустатитен икотехномически принос (същото като сътворителен
икотехномически сустатит). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.

155

1121

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитния икотехномически принос и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТП – икотехномически
принос)
Сустатитен
ИТП

Субстатен
ИТП

Запасов
ИТП

Сустатантен
ИТП

(икотехномически сустатит)

(икотехномически субстат)

(икотехномически запас)

(икотехномически сустатант)

[цялостно същество на
ИТП]

[вътрешно същество на
ИТП]

[външно същество на
ИТП]

[общо понятие
за същество
на ИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехреномическа
суперстанта)

(вид икотехномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен ИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТП

Сътворителен
(пригоден)
запасов ИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен ИТП

(сътворителен
икотехномически сустатит)

(сътворителен
икотехномически субстат)

(сътворителен
икотехномически запас)

(сътворителен
икотехномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИТП]

[общо състояние на външното същество
на ИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТП]

{икотехномическа пригодност}

{сустатитна
икотехномическа пригодност}

{субстатна
икотехномическа пригодност}

{запасова
икотехномическа пригодност}

{сустатантна
икотехномическа пригодност}

(вид икокореномически специфант)

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Икотехномически принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТП
(сътворителен
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИТП]
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ИТП
(работен икотехреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИТП]
{икотехномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем)
ИТП
(творчески
икотехномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИТП]
{икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ИТП

Работен (сметен) субстатен
ИТП

Работен (смет- Работен (сметен) запасов
ен) сустатантен
ИТП
ИТП

(работен икотехномически
сустатит)

(работен икотехномически
субстат)

(работен икотехномичес-ки
запас)

(работен икотехреномически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на външното същество
на ИТП]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИТП]

{сустатитна
икотехномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески (ползваем) сустатитен ИТП

Творчески (ползваем) субстатен ИТП

Творчески
(ползваем)
запасов ИТП

Творчески
(ползваем) сустатантин ИТП

(творчески икотехномически
сустатит)

(творчески икотехреномически
субстат)

(творчески
икотехномически запас)

(творчески икотехреномически сустатант)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТП]

[творческо
[творческо
външно съсвъншно състотояние на вън- яние на общото
шното същессъщество на
тво на ИТП]
ИТП]

{сустатитна
икотехномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТП
(изпълнителен
икотехномически субстантит)
{икотехномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИТП]
(вид икотехномическа форма)

Съзидателен
(изгоден)
ИТП
(съзидателен
икотехномичес-ки субстантит)
[вътрешно състояние на
ИТП]
{икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТП

(изпълнителен
икотехномически сустатит)

(изпълнителен
икотехномически субстат)

(изпълнителен
икотехномически запас)

(изпълнителен
икотехномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИТП]

[външно състоя- [външно със- [външно състоние на вътреш- тояние на вън- яние на общото
същество на
ното същество
шното същеИТП]
на ИТП]
ство на ИТП]

{сустатитна
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
икотехномическа задоволеност}

{запасова
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТП

(съзидателен
икотехномически сустатит)

(съзидателен
икотехномически субстат)

(съзидателен
икотехномически запас)

(съзидателен
икотехномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[вътрешно
състояние на
външното същество на
ИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИТП]

{сустатитна
икотехномическа изгодност}

{субстатна
икотехномическа игодноност}

{запасова
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехреномически
сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на
икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТП
(унисъзидателен икотехномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИТП]
{икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен
ИТП

Унисъзидателен Унисъзидател(удовлетворяваен (удовлетщ) субстатен
воряващ) заИТП
пасов ИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатант-ен ИТП

(унисъзидателен икотехномически сустатит)

(унисъзидателен
икотехномически субстат)

(унисъзидателен икотехноми-чески запас)

(унисъзидателен икотехномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИТП]

{сустатитна
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС (sustatitic ecotechnomic
contribution) (ки) – във:
сустатитен икотехномически принос;
сустатитен инцентитален икотехномически принос;
сустатитен трансцентитален икотехномически принос;
сустатитен уницентитален икотехномически принос;
сустатитен центитален икотехномически принос.
СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СТАТИОБЕКТИВИТ* (sustatitic
ecotechnomic statiobjectivit) – същото като сустатитен икотехномически
обективит.
СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (sustatitic
ecotechnomic subtiincentite) – същото като сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос и като сустатитно икотехномическо усърдие.
СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИОБЕКТИВИТ* (sustatitic
ecotechnomic subtiobjectivit) – вж. сустатитен икотехномически обективит.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (sustatitic
ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икотехномически субтиобективит, (*) – икотехномически
ингредиент, който като субективна проекция количествено определя като
обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икотехномически субект [на обективностен сустатитен икотехномически субект* (objectivitical sustatitic
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на
икотехномическата субтисустатитност* (ecotechnomic subtisustatitness),
последната като единство на икотехномическа субтисубстатност*
(ecotechnomic subtisubstatness) и икотехномическо субтизапасност*
(ecotechnomic subtistockness); субстатен икотехномически субтипринос и запасов икотехномически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатит е типична реализация на икотехномическия
сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитният икотехномически субтипринос е икотехномически ингредиент в качеството
му на субективно-изисквана обективностна сустатитна оценка или още е
субективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатитна
оценка, т.е. е субективно-обективностна сустатитна икотехномическа
оценка* (subjectively-objectivitical sustatitic ecotechnomic appraisement), което е
същото като обективистична сустатитна икотехномическа оценка*
(objectivistical ecotechnomic sustatitic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното икореномическо субтиучастие. Сустатитният икотехномически
субтипринос е форма на съществуване на икотехномическата сустатитна
субтиенергия (ecofechnomic sustatitic subtienergy) и отношение на признаване
на приложената сустатитна икотехномическа субтиактивност (вж. икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна икотехномическа субтипотенциалност (също).
Сустатитният икотехномически субтипринос акцентира върху дейността
на сустатитния икотехномически субект, който формира структурата на сустатитния икотехномически субтиингредиент, последният в качеството му на
икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа
същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатитния икотехномически субтипринос са: (1) сустатитен трансцентитален
икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически
субтитрансцентит и същото като сустатитна икотехномическа ценностност и като сустатитно икотехномическо усърдие), (2) сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтиинцентит и като сустатитна икотехномическа феност), (3)
сустатитен центитален икономически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтицентит и като сустатитен икотехномически
диспотант), (4) сустатитен уницентитален икономически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтиуницентит и като сустатитен икотехномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго,
под сустатитен икотехномически субтипринос обикновено се подразбира сустатитеният трансцентитален икотехномически субтипринос. Вж. и фиг. 2.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо участие;
СС икотехномически принос)

СС инцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС инцентитален
икотехномически
принос)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
ссърдие)

СС инцентитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитния икотехномически субтипринос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС икономическа
значимост;
СС икономически
субективит

СС икотехномически принос;
СС икотехномически обективит

СС икореномическо участие;
СС икореномически субстантит

СС икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтисубективит;
СС икономическа
реализираност

СС икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиобективит;
СС икотехномическа
реализираност

СС икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтисубстантит;
СС икореномическа
реализираност

СС икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтисубективит;
СС икономически
интерес

СС икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиобективит;
СС икотехномическа
зададеност

СС икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтисубстантит;
СС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатитен икотехномически субтипринос и неговите разновидности (СС –
сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния икотехномически субтипринос и тяхното масто сред
разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икотехномическа стратификационност и възпроизводствената икотехномическа
ингредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)

Икотехномически субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИТСП
(икотехномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИТСП]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитален ИТСП

Трансцентитален ИТСП

Инцентитален
ИТСП

Центитален
ИТСП

(икотехномически субтиуницентит)

(икотехномически субтитрансцентит)

(икотехномически субтиинцентит)

(икотехномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИТСП]

[вътрешна определеност на
ИТСП]

[външна определеност на
ИТСП]

[общо понятие
за определност на
ИТСП]

(вид икоуниреномически
диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически
диспозант)

Сустатитен
уницентитален
ИТСП

Сустатитен трансцентитален
ИТСП

Сустатитен инцентитален
ИТСП

Сустатитен
центитален
ИТСП

(сустатитен
икотехномически субтиуницентит)

(сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икотехномически субтиинцентит)

(сустатитен
икотехномически субтицентит)

[цялостно същество на цяло-стната определеност на
ИТСП]

[цялостно същество на вътрешната определеност
на ИТСП]

[цялостно същество на външната определеност на
ИТСП]

[цялостно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид сустит
на икотехномичес-ки диспозит)

(вид сустит на
икотехномическа
същност)

(вид сустит
на икотехномическо явление)

(вид сустит на
икотехномически диспозант)
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатен
ИТСП
(икотехномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИТСП]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасов
ИТСП
(икотехномически субтизапас)
[външно същество на
ИТСП]
(вид икотехномическа суперстанта)

Субстатен уницентитален
ИТСП

Субстатен трансцентитален
ИТСП

Субстатен инцентитален
ИТСП

Субстатен центитален ИТСП

(субстатен
икотехномически субтиуницен-тит)

(субстатен икотехномичес-ки
субтитрансцентит)

(субстатен
икотехномически субтиинцентит)

(субстатен
икотехномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИТСП]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИТСП]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИТСП]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид субстанция на икотехномически диспозит)

(вид субстанция
на икотехномическа същност)

(вид субстанция на икотехномическо явление)

(вид субстанция на икотехномически диспозант)

Запасов уницентитален
ИТСП

Запасов трансцентитален
ИТСП

Запасов инцентитален
ИТСП

Запасов центитален
ИТСП

(запасов икотехномически
субтиуницентит)

(запасов икотехномически
субтитрансцентит)

(запасов икотехномически
субтиинцентит)

(запасов икотехномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИТСП]

[външно същество на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[външно същество на външната определеност на ИТСП]

[външно същество на общата определеност на
ИТСП]

(вид суперстанта на
икотехномически диспозит)

(вид суперстанта на икотехномическа същност)

(вид суперстанта на
икотехномическо явление)

(вид суперстанта на икотехномически
диспозант)
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантен
ИТСП
(икотехномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИТСП]
(вид икотехномически сустант)

Сустатантен
уницентитален
ИТСП

Сустатантен
трансцентитал-ен
ИТСП

Сустатантен
инцентитален
ИТСП

Сустатантен
центитален
ИТСП

(сустатантен
икотехномически субтиуницентит)

(сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

(сустатантен
икотехномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на ИТСП]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[общо същество на външната определеност на ИТСП]

[общо същество на общата
определеност
на ИТСП]

(вид сустант
на икотехномически диспозит)

(вид сустант на
икотехномическа
същност)

(вид сустант
на икотехномическо явление)

(вид сустант
на икотехномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитния икотехномически субтипринос са: сустатитен възпроизводствен икотехномически субтипринос* (sustatitic reproductional
ecotechnomic subticontribution), сустатитен производствен икотехномически субтипринос* (sustatitic production ecotechnomic subticontribution), сустатитен разменен икотехномически субтипринос* (sustatitic exchange
ecotechnomic subticontribution), сустатитен разпределителен икотехномически субтипринос* (sustatitic distributional ecotechnomic subticontribution),
сустатитен потребителен икотехномически субтипринос* (sustatitic
consumption ecotechnomic subticontribution), сустатитен стопанствен икотехномически субтипринос* (sustatitic protoeconomizing ecotechnomic
subticontribution), сустатитен следпроизводствен икотехномически субтипринос* (sustatitic post-production ecotechnomic subticontribution), сустатитен предипотребителен икотехномически субтипринос* (sustatitic
before-consumption ecotechnomic subticontribution), сустатитен посреднически икотехномически субтипринос* (sustatitic intermediationary ecotechnomic
subticontribution), сустатитен бизнес икотехномически субтипринос*
(sustatitic business ecotechnomic subticontribution), сустатитен алокативен
икотехномически субтипринос* (sustatitic allocative ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатитен икотехномически
субтипринос* (individual sustatitic ecotechnomic subticontribution), фирмен сус166
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитен икотехномически субтипринос* (firm sustatitic ecotechnomic
subticontribution), обществен сустатитен икотехномически субтипринос*
(social sustatitic ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен усвояван икотехномически субтипринос*
(sustatitic assimilated ecotechnomic subticontribution) и сустатитен създаван
икотехномически субтипринос* (sustatitic gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен сустатитен икотехномически субтипринос (същото като унисъзидателен икотехномически субтисустатит), (2) съзидателен сустатитен икотехномически
субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтисустатит),
(3) изпълнителен сустатитен икотехномически субтипринос (същото като
изпълнителен икотехномически субтисустатит), (4) творчески сустатитен
икотехномически субтипринос (същото като творчески икотехномически
субтисустатит), (5) работен сустатитен икотехномически субтипринос
(същото като работен икотехномически субтисустатит), (6) сътворителен
сустатитен икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтисустатит). Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитния икотехномически субтипринос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)

Икотехномически субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субтисубстантит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТСП
(сътворителен
икотехномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИТСП]
{икотехномическа субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сустатитен
ИТСП

Субстатен
ИТСП

Запасов
ИТСП

Сустатантен
ИТСП

(икотехномически субтисустатит)

(икотехномически субтисубстат)

(икотехномически субтизапас)

(икотехномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИТСП]

[вътрешно същество на
ИТСП]

[външно същество на
ИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИТСП]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа
суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТСП

(сътворителен
икотехномически субтисустатит)

(сътворителен
икотехномически
субтисубстат)

(сътворителен
икотехномически субтизапас)

(сътворителен
икотехномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТСП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИТСП]

[общо състояние на външното същество
на ИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа субтипригодност}

{субстатна
икотехномическа субтипригодност}

{запасова
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант на икотехномически
сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ИТСП
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИТСП]
{икотехномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ИТСП

Работен (сметен)
субстатен ИТСП

Работен (сметен) запасов
ИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ИТСП

(работен икотехномически
субтисустатит)

(работен икотехномически субтисубстат)

(работен икотехномически
субтизапас)

(работен икотехномически
субтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИТСП]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
ИТСП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ИТСП
(творчески
икотехномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИТСП]
{икотехномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем)
сустатитен
ИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТСП

Творчески
(ползваем) запасов ИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен ИТСП

(творчески
икотехномически субтисустатит)

(творчески икотехномически
субтисубстат)

(творчески
икотехномически субтизапас)

(творчески икотехномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИТСП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТСП
(изпълнителен
икотехномически субтисубстантит)
{икотехномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИТСП]
(вид икотехномическа форма)

Съзидателен
(изгоден)
ИТСП
(съзидателен
икотехномически субтисубстантит)

Изпълнителен
(задоволява-щ)
сустатитен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТСП

(изпълнителен
икотехномически субтисустатит)

(изпълнителен
икотехномически
субтисубстат)

(изпълнителен
икотехномически субтизапас)

(изпълнителен
икотехномически субтисустатант)

[външно състо- [външно състоя- [външно състоние на вътрешяние на външяние на цялосното
същество
на
ното
същество
тното същестИТСП]
на ИТСП]
во на ИТСП]
{субстатна
{запасова
{сустатитна
икотехномиикотехномиикотехномическа субтизаческа субтическа субтидоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икотехномичесикотехномиикотехномика
субстанция)
ческа
суперсчески сустит)
тан-та)

[външно състояние на общото
същество на
ИТСП]
{сустатантна
икотехномическа субтизадоволеност}
(вид форма на
икотехномически сустант)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТСП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТСП

(съзидателен
икотехномически субтисустатит)

(съзидателен
икотехномически субтисубстат)

(съзидателен
икотехномически субтизапас)

(съзидателен
икотехномически субтисустатант)

[вътрешно със- [вътрешно със[вътрешно със- [вътрешно състояние на вън- тояние на общотояние на цятояние на вътлостното съще- решното същест- шното същест- то същество на
во на ИТСП]
ИТСП]
ство на ИТСП]
во на ИТСП]
{икотехноми- {сустатитна
{запасова
{сустатантна
{субстатна
ческа субтииз- икотехномиикотехномиикотехномиикотехномигодност}
ческа
субтиизческа
субтиизческа субтическа субтиизгодност}
годност}
изгодност}
(вид икотехногодност}
мическо съ(вид съдържа- (вид съдържание (вид съдържа- (вид съдържадържание)
ние на икотех- ние на икотехние на икотехна икотехнономическа суномически сусномически сусмическа субсперстанта)
тант)
тит)
танция)
[вътрешно
състояние на
ИТСП]
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТСП
(унисъзидателен икотехномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИТСП]
{икотехномическа субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатитен ИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТСП

(унисъзидател- (унисъзидателен
ен икотехно- икотехномически
мически субсубтисубстат)
тисустатит)
[цялостно със- [цялостно състояние на вътрештояние на цяното
същество на
лостното съИТСП]
щество на
ИТСП]
{субстатна
{сустатитна
икотехномичесикотехномикасубти удовческа субтиулетвореност}
довлетвореност}

(унисъзидателен икотехномически
субтизапас)

(унисъзидателен
икотехномически субтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество на ИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
ИТСП]

{запасова
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС (sustatitic
ecotechnomic subticontribution) (ки) – във:
сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос;
сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос;
сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос;
сустатитен центитален икотехномически субтипринос.
СУСТАТИТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatitic ecotechnomic subtitranscentite) – същото като сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сустатитно икотехномическо
усърдие.
СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (sustatitic
ecotechnomic subtiunicentite) – същото като сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос и като сустатитно икотехномическо усърдие.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (sustatitic
ecotechnomic subticentite) – същото като сустатитен центитален икотехномически субтипринос и като сустатитно икотехномическо усърдие.
СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (sustatitic
ecotechnomic transcentite) – същото като сустатитен трансцентитален
икотехномически принос.
СУСТАТИТЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
УНИЦЕНТИТ*
(sustatitic
ecotechnomic unicentite) – същото като сустатитен уницентитален икотехномически принос.
СУСТАТИТЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (sustatitic ecotechnomic
centite) – същото като сустатитен центитален икотехномически принос.
СУСТАТИТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (sustatitic
ecounirenomic incentite) – същото като сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие.
СУСТАТИТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (sustatitic
ecounirenomic obtiincentite) – същото като сустатитна инцентитална икоуниреномическа заделеност и като сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТИТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatitic ecounirenomic obtisubstantite) – същото като сустатитен икоуниреномически обтит.
СУСТАТИТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatitic ecounirenomic obtisubstantite) – същото като сустатитно икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТИТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТ*
(sustatitic
ecounirenomic obtite), сустатитен икоуниреномически обтисубстантит, (*) –
вътрешен сустатитен статут (вътрешно-присъщ сустатитен статут) на
икоуниреномическия предмет (в т.ч. и на икоуниреномическия обект и на икоуниреномическата система, която е негово системно отражение в човешкото
съзнание) [или още вътрешен сустатитен икоуниреномически статут*
(internal sustatitic ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоунире173
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сустатитност* (ecounirenomic sustatitness), последната като единство
на икоуниреномическа субстатност* (ecounirenomic substatness) и икоуниреномическа запасност* (ecounirenomic stockness); субстатен икоуниреномически обтит и запасов икоуниномически обтит, взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност); сустатитен обтит на икоуниреномическия предмет (и сустатитен обтит
на сустатитния субтит на икоуниреномическия предмет). Той е сустатитния
икотехномически обтиобективит (вж. сустатитен икотехномически обективит) и сустатитния икономически обтисубективит (вж. сустатитен
икономически субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Сустатитният икоуниреномически обтит е такава субстантивностна сустатитна
оценка на икоуниреномическия предмет (респ. на икоуниреномическия ингредиент), дадена от сустатитения икоуниреномическия субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при
зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективноизисквана сустатитна субстантивностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходима субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна сустатитена икоуниреномическа оценка*
(objectively-substantivitical sustatitic ecounirenomic appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният сустатитен икоуниреномически
ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен сустатитен
ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен сустатитен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредственосубстантивностна сустатитна икоуниреномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен сустатитен икоуниреномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на сустатитния икоуниреномически обтит
е сустатитният икоуниреномически субтит (сустатитният икоуниреномически субтисубстантит). Сустатитният икоуниреномически обтит и икосустатитният униреномически субтит са категории на статута на сустатитния
икоуниреномически предмет* (statute of the sustatitic ecounirenomic thing),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Сустатитният икоуниреномически обтит се снема в сустатитния
икоуниреномически субтит: сустатитният икоуниреномически субтит е икоу174
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитния ниреномически обтит в снет вид. Сустатитният икоуниреномически субит е скрит в сустатитния икоуниреномически обтит, а сустатитният
икоуниреномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на сустатитния икоуниреномически предмет] се разкрива чрез
сустатитния икоуниноремически субтит [който е вторичният (производният) и
решаващият статут на сустатитния икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сустатитен икоуниреномически обтит (СС = сустатитен)
СС икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
субстантит;
СС икоуниреномически
статит)

СС икономически
ингредиент
(статидносубективностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икономически
субективит;
СС икономически
статисубективит)

СС икотехномически
ингредиент
(статиднообективностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икотехномически
обективит;
СС икотехномически
статиобективит)

Обективен
СС икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(икоуниреномически
СС обтисубстантит;
СС икоуниреномически
обтит)

Обективносубективностен
СС икономически
ингредиент =
= субектностен
СС икономически
ингредиент
(СС икономически
обтисубективит)

Обективнообективностен
СС икотехномически
ингредиент =
= обектностен
СС икотехномически
ингредиент
(СС икотехномически
обтиобективит)

Субективен
СС икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
субтисубстантит;
СС икоуниреномически
субтит)

Субективносубективностен
СС икономически
ингредиент =
= субективистичен
СС икономически
ингредиент
(СС икономически
субтисубективит)

Субективнообективностен
СС икотехномически
ингредиент =
= обективистичен
СС икономически
ингредиент
(СС икотехномически
субтиобективит)

СУСТАТИТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatitic ecounirenomic obtitranscentite) – същото като сустатитна трансцентитална икоуниреномическа заделеност и като сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(sustatitic ecounirenomic obtiunicentite) – същото като сустатитна уницентитална икоуниреномическа заделеност и като сустатитно уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТИТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (sustatitic
ecounirenomic obticentite) – същото като сустатитна центитална икоуниреномическа заделеност и като сустатитно центитално икоуниреномическо
обтиучастие.
СУСТАТИТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(sustatitic ecounirenomic statisubstantite) – същото като сустатитен икоуниреномически субстантит;
СУСТАТИТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (sustatitic
ecounirenomic substantite), сустатитен икоуниреномически статит, сустатитен икоуниреномически статисубстантит, сустатитно икоуниреномическо
участие, (*) – сустатитен икономически субективит и сустатитен икотехномически обективит, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическия субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сустатитност* (ecounirenomic
sustatitness), последната като единство на икоуниреномическа субстатност*
(ecounirenomic substatness) и икоуниреномическа запасност* (ecounirenomic
stockness); субстатен икоуниреномически субстантит и запасов икоуниномическия субстантит, взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Негов частен случай
е статидно-субстантивностният сустатитен икоуниреномически ингредиент* (statedly-substantivitical sustatitic ecounirenomic ingredient), какъвто е
всеки сустатитен икоуниреномически ингредиент изобщо. Разграничението,
което се прави между сустатитния икономически субективит и сустатитния
икотехномически обективит (като негови съставни елементи), е според тяхната
субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна или субективна), т.е.
според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отношението, което сустатитният икоуниреномически субект има към природата на
наблюдавания и оценявания сустатитен икоуниреномически предмет, което
означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От
своя страна, сустатитният икотехномически обективит е общо понятие за
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитен икотехномически обтиобективит и сустатитен икотехномически субтиобективит, а икономическият субективит е общо понятие за сустатитен икономически обтисубективит и сустатитен икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се
прави според общностния икореномически статут на сустатитния икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на сустатитния икоуниреномически субстантит, което се извършва от
сустатитния икоуниреномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сустатитен икоуниреномически субстантит (СС = сустатитен)
СС икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
субстантит;
СС икоуниреномически
статит)

СС икономически
ингредиент
(статидносубективностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икономически
субективит;
СС икономически
статисубективит)

СС икотехномически
ингредиент
(статиднообективностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икотехномически
обективит;
СС икотехномически
статиобективит)

Обективен
СС икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
обтисубстантит;
СС икоуниреномически
обтит)

Обективносубективностен
СС икономически
ингредиент =
= субектностен
СС икономически
ингредиент
(СС икономически
обтисубективит)

Обективнообективностен
СС икотехномически
ингредиент =
= обектностен
СС икотехномически
ингредиент
(СС икотехномически
обтиобективит)

Субективен
СС икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
субтисубстантит;
СС икоуниреномически
субтит)

Субективносубективностен
СС икономически
ингредиент =
= субективистичен
СС икономически
ингредиент
(СС икономически
субтисубективит)

Субективнообективностен
СС икотехномически
ингредиент =
= обективистичен
СС икономически
ингредиент
(СС икотехномически
субтиобективит)

СУСТАТИТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(sustatitic ecounirenomic subtiincentite) – същото като сустатитна икоуниреномическа ценностност и като сустатитно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(sustatitic ecounirenomic subtisubstantite) – същото като сустатитен икоуниреномически субтит и като сустатитно икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТИТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТ*
(sustatitic
ecounirenomic subtite), сустатитен икоуниреномически субтисубстантит, (*)
– външен сустатитен статут (външно-присъщ сустатитен статут) на икоуниреномическия предмет (в т.ч. и на икоуниреномическия обект и на икоуниреномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен сустатитен икоуниреномически статут* (external
sustatitic ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата
сустатитност* (ecounirenomic sustatitness), последната като единство на
икоуниреномическа субстатност* (ecounirenomic substatness) и икоуниреномическа запасност* (ecounirenomic stockness); субстатен икоуниреномически субтит и запасов икоуниномически субтит, взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на
икоуниреномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност); сустатитен субтит на икоуниреномическия предмет (и
сустатитен субтит на сустатитния обтит на икоуниреномическия предмет). Той
е сустатитният икотехномически субтиобективит (вж. сустатитен
икотехномически
обективит)
и
сустатитеният
икономически
субтисубективит (вж. сустатитен икономически субективит), взети заедно в
тяхното цялостно единство. Сустатитният икоуниреномически субтит е такава
субстантивностна сустатитна оценка на сустатитния икоуниреномическия
предмет (респ. на сустатитния икоуниреномически ингредиент), дадена от
сустатитения икоуниреномически субект, която е съобразена с (произтича
от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно
виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е
най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като
неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигне
повече): това е субективно-изисквана сустатитена субстантивностна
оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна
сустатитена икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical
sustatitic ecounirenomic appraisement [на която отговаря субективно-субстантивностният сустатитен икоуниреномически ингредиент, който е
субективно-изискван субстантивностен сустатитен ингредиент или още
180
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитен ингредиент или още субективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен сустатитен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна сустатитна икоуниреномическа оценка (респ.
непосредствено-субстантивностен сустатитен икоуниреномически ингредиент).
Сустатитният икоуниреномически субтит (сустатитният икоуниреномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на сустатитния икоуниреномически обтит. Сустатитният икоуниреномически обтит и сустатитният икоуниреномически субтит са категории на статута на сустатитния
икоуниреномически предмет* (statute of the sustatitic ecounirenomic thing),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Сустатитният икореуниномически обтит се снема в сустатитния
икореномически субтит: сустатитният икоуниреномически субтит е сустатитният икоуниреномически обтит в снет вид. Сустатитният икоуниреномически
субит е скрит в сустатитния икоуниреномически обтит, а сустатитният икоуниреномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият
статут на сустатитния икоуниреномически предмет] се разкрива чрез сустатитния икоуниноремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на сустатитния икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.

181

1147

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сустатитен икоуниреномически субтит (СС = сустатитен)
СС икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
субстантит;
СС икоуниреномически
статит)

СС икономически
ингредиент
(статидно-субективностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икономически
субективит;
СС икономически
статисубективит)

СС икотехномически
ингредиент
(статидно-обективностен
СС икореномически
ингредиент)
(СС икотехномически
обективит;
СС икотехномически
статиобективит)

Обективен
СС икоуниреномически
ингредиент
(обективносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
обтисубстантит;
СС икоуниреномически
обтит)

Обективносубективностен
СС икономически
ингредиент =
= субектностен
СС икономически
ингредиент
(СС икономически
обтисубективит)

Обективнообективностен
СС икотехномически
ингредиент =
= обектностен
СС икотехномически
ингредиент
(СС икотехномически
обтиобективит)

Субективен
СС икоуниреномически
ингредиент
(субективносубстантивностен
СС икоуниреномически
ингредиент)
(СС икоуниреномически
субтисубстантит;
СС икоуниреномически
субтит)

Субективносубективностен
СС икономически
ингредиент =
= субективистичен
СС икономически
ингредиент
(СС икономически
субтисубективит)

Субективнообективностен
СС икотехномически
ингредиент =
= обективистичен
СС икономически
ингредиент
(СС икотехномически
субтиобективит)

СУСТАТИТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(sustatitic ecounirenomic subtitranscentite) – същото като сустатитна икоуниреномическа ценностност и като сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(sustatitic ecounirenomic subtiunicentite) – същото като сустатитна икоуниреномическа ценностност и като сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТИТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (sustatitic
ecounirenomic subticentite) – същото като сустатитна икоуниреномическа ценностност и като сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТИТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (sustatitic
ecounirenomic transcentite) – същото като сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие.
СУСТАТИТЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (sustatitic
ecounirenomic unicentite) – същото като сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие.
СУСТАТИТЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЦЕНТИТ*
(sustatitic
ecounirenomic centite) – същото като сустатитно центитално икоуниреномическо участие.
СУСТАТИТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(sustatitic incentital economic interest) – същото като сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтиинцентит.
СУСТАТИТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икотехномически обтиинцентит,
сустатитна инцентитална икотехномическа заделеност, сустатитна инцентитална икотехномическа зададеност, (*) – сустатитен инцентитален
икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище и като обективна
проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икотехномически субект [на обективностен сустатитен икотехномически
субект* (objectivitical sustatitic ecotechnomic subject)] в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата обти183
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитност* (ecotechnomic obtisustatitness), последната като единство на
икотехномическа обтисубстатност* (ecotechnomic obtisubstatness) и икотехномическа обтизапасност* (ecotechnomic obtistockness); субстатен инцентитален икотехномически оубтипринос и запасов инцентитален икотехномически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатит е типична реализация на икотехномическия сустит) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитният инцентитален икотехномически обтипринос е сустатитен икотехномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана обективностна сустатитна оценка
или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна
сустатитна оценка, т.е. е обективно-обективностна сустатитна икотехномическа
оценка*
(objectively-objectivitical
sustatitic
ecotechnomic
appraisement), което е същото като обектностна сустатитна икотехномическа оценка* (objectiveneous sustatitic ecotechnomic appraisement). Сустатитният инцентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на сустатитната инцентитална икотехномическа обтиенергия
(sustatitic incentital ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на
приложената сустатитна инцентитална икотехномическа обтиактивност
(вж. сустатитна инцентитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна инцентитална икотехномическа обтиактивност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна инцентитална икотехномическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното инцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо
участие;
СС инцентитална
икономическа
значимост)

СС инцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС инцентитален
икотехномически
принос)

СС инцентитално икореномическо участие;
СС икореномически инцентит
(СС инцентитално икореномическо участие)

СС инцентитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиинцентит
(СС икономическа
феност)

СС инцентитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;
СС инцентитален
икономически интерес)

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатитното инцентитално икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка
– определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитният инцентитален икотехномически обтипринос са:
сустатитен възпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic reproductional incentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен производствен инцентитален икотехномически обтипринос*
(sustatitic production incentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен разменен инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic exchange
incentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен разпределителен инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic distributional incentital
ecotechnomic obticontribution), сустатитен потребителен инцентитален
икотехномически обтипринос* (sustatitic consumption incentital ecotechnomic
obticontribution), сустатитен стопанствен инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic protoecotechnomizing incentital ecotechnomic
obticontribution), сустатитен следпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic post-production incentital ecotechnomic
obticontribution), сустатитен предипотребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic before-consumption incentital ecotechnomic
obticontribution), сустатитен посреднически инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic intermediationary incentital ecotechnomic
obticontribution), сустатитен бизнес инцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic business incentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен алокативен инцентитален икотехномически обтипринос*
(sustatitic allocative incentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос*
(individual sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution), фирмен сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос* (firm sustatitic incentital
ecotechnomic obticontribution), обществен сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос* (social sustatitic incentital ecotechnomic
obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен инцентитален усвояван икотехномически
обтипринос* (sustatitic incentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и
сустатитен инцентитален създаван икотехномически обтипринос*
(sustatitic incentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния инцентитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзида186
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос*
(unimaking sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатит* (unimaking
incentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) съзидателен сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос* (making sustatitic incentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически обтисустатит* (making incentital ecotechnomic obtisustatite)],
(3) изпълнителен сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически обтисустатит*
(implementationary incentital ecotechnomic obtisustatite)], (4) творчески
сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос* (creative
sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески
инцентитален икотехномически обтисустатит* (creative incentital
ecotechnomic obtisustatite)], (5) работен сустатитен инцентитален
икотехномически обтипринос* (working sustatitic incentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като работен инцентитален икотехномически
обтисустатит* (working incentital ecotechnomic obtisustatite)], (6)
сътворителен сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос*
(performing sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
сътворителен
инцентитален
икотехномически
обтисустатит*
(performing incentital ecotechnomic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталния икономически оубтипринос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния инцентитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТОП – инцентитален икотехномически обтипринос)

Инцентитален
икотехномически обтипринос
(ИЦИТОП)
(инцентит-ален
икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТОП

Субстатен
ИЦИТОП

Запасов
ИЦИТОП

Сустатантен
ИЦИТОП

(инцентитален икотехномически обтисустатит;

(инцентитален икотехномически обтисубстат;

(инцентитален
икотехномически обтизапас;

(инцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно същество на
ИЦИТОП]

[външно същество на
ИЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ИЦИТОП
(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТОП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномическа субстанчески сустит)
ция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметен) сустатитен
ИЦИТОП
Работен (сметен) ИЦИТОП
(работен инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТОП

(работен инцен- (работен инцентитален икотитален икотехномически
техномически
обтисустатит;
обтисубстат;

Работен (сметен) запасов
ИЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТОП

(работен инцентитален икотехномически
обтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтиинцентит)

работен субстатен икотехномически обтиинцентит)

работен запасов
икотехномически обтиинцентит)

работен сустатантен икотехномически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ИЦИТОП
(творчески инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТОП

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(творчески инцентита-лен
икотехномически обтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
обтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически обтиинцентит)

творчески запасов икотехномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТОП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИЦИТОП
(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТОП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ИЦИТОП
(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТОП

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтизапас;

(съзидателен
инцентита-лен
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен Унисъзидател-ен Унисъзидатеелн
(удовлетворява- (удовлетворява(удовлетворя(удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ващ) запасов
щ) сустатантен
ИЦИТОП
ИЦИТОП
ИЦИТОП
ИЦИТОП
Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ИЦИТОП
(унисъзидателен инцентитален икотехномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИТОП]
{инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически
обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномичес-ки обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТИТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(sustatitic incentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), сустатитен икотехномически инцентит, (*) – сустатитен
инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище
количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икотехномически субект [на обективностен сустатитен икотехномически субект*
(objectivitical sustatitic ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за
сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като сус194
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------татитен икотехномически субтиинцентит и като сустатитно икотехтомическа феност) и сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос
(същото като сустатитен икотехномически обтиинцентит и като сустатитен инцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една
от разновидностите на инцентиталния икотехномически принос (вж.) и един
от конкретните изрази на икотехномическата сустатитност*
(ecotechnomic sustatitness), последната като единство на икотехномическа
субстатност* (ecotechnomic substatness) и икотехномическа запасност*
(ecotechnomic stockness); субстатен инцентитален иконотехмически принос и
запасов инцентитален икотехномически принос, взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатит е типична реализация на
икотехномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитният инцентитален икотехномически принос е форма на
съществуване на сустатитната инцентитална икотехномическа енергия
(sustatitic incentital ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна инцентитална икотехномическа активност (вж. сустатитна инцентитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна инцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна инцентитална икотехномическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитния
икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС инцентитална
икономическа значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо участие;
СС ицентитатлна
икономическа значимост

СС инцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически субтиинцентит
(СС икономическа феност);

СС инцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;
СС инцентитален
икономически интерес)

СС инцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС инцентитален
икотехномически
принос)

СС инцентитално
икореномическо
участие;
СС икореномически инцентит
(СС инцентитално
икореномическо
участие;
СС инцентитално
икореномическо
участие)

СС инцентита-лен
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитала
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитен инцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на сустатитното инцентитално икореномическо
участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатитния инцентитален икотехномически принос са (1) сустатитен инцентитален
икотехномически субтипринос (сустатитен икотехномически субтиинцентит) и (2) сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос (сустатитен икотехномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитния инцентитален икотехномически принос са: сустатитен възпроизводствен инцентитален икотехномически принос*
(sustatitic reproductional incentital ecotechnomic contribution), сустатитен производствен инцентитален икотехномически принос* (sustatitic production
incentital ecotechnomic contribution), сустатитен разменен инцентитален
икотехномически принос* (sustatitic exchange incentital ecotechnomic
contribution), сустатитен разпределителен инцентитален икотехномически принос* (sustatitic distributional incentital ecotechnomic contribution), сустатитен потребителен инцентитален икотехномически принос*
(sustatitic consumption incentital ecotechnomic contribution), сустатитен стопанствен
инцентитален
икотехномически
принос*
(sustatitic
protoeconomizing incentital ecotechnomic contribution), сустатитен следпроизводствен инцентитален икотехномически принос* (sustatitic postproduction incentital ecotechnomic contribution), сустатитен предипотребителeн инцентитален икотехномически принос* (sustatitic beforeconsumption incentital ecotechnomic contribution), сустатитен посреднически
инцентитален икотехномически принос* (intermediationary sustatitic
incentital ecotechnomic contribution), сустатитен бизнес икотехномическии
принос* (sustatitic business incentital ecotechnomic contribution), сустатитен
алокативен инцентитален икотехномически принос* (sustatitic allocative
incentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален сустатитен
инцентитален икотехномически принос* (individual sustatitic incentital
ecotechnomic contribution), фирмен сустатитен инцентитален икотехномически принос* (firm sustatitic incentital ecotechnomic contribution), обществен сустатитен инцентитален икотехномически принос* (social sustatitic
incentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен инцентитален усвояван икотехномически
принос* (sustatitic incentital assimilated ecotechnomic contribution) и сустати-
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен инцентитален създаван икотехномически принос* (sustatitic incentital
gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния инцентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен
сустатитен инцентитален икотехномически принос* (unimaking sustatitic
incentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен инцентитален икотехномически сустатит* (unimaking incentital ecotechnomic sustatite)], (2) съзидателен сустатитен инцентитален икотехномически
принос* (making sustatitic incentital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически сустатит* (making incentital
ecotechnomic sustatite)], (3) изпълнителен сустатитен инцентитален икотехномически принос* (implementationary sustatitic incentital ecotechnomic
contribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически
сустатит* (implementationary incentital ecotechnomic sustatite)], (4) творческио сустатитен инцентитален икотехномически принос* (creative
sustatitic incentital ecotechnomic contribution) [същото като творчески инцентитален икотехномически сустатит* (creative incentital ecotechnomic
sustatite)], (5) работен сустатитен инцентитален икотехномически принос* (working sustatitic incentital ecotechnomic contribution) [същото като работен инцентитален икотехномически сустатит* (working incentital
ecotechnomic sustatite)], (6) сътворителен сустатитен инцентитален икотехномически принос* (performing sustatitic incentital ecotechnomic
contribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически
сустатит* (performing incentital ecotechnomic sustatite)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически
принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния инцентитален икотехномически принос и тяхното място
сред разновидностите на инцентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИТП – инцентитален икотехномически принос)

Инцентитален
икотехномически принос
(ИЦИТП)
(инцентитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИЦИТП

Субстатен
ИЦИТП

Запасов
ИЦИТП

Сустатантен
ИЦИТП

(инцентитален икотехномически
сустатит;

(инцентитален икотехномически
субстат;

(инцентитален
икотехномически запас;

(инцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТП]

[вътрешно същество на
ИЦИТП]

[външно същество на
ИЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ИЦИТП
(сътворителен
инцентитален
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
инцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметен) сустатитен
ИЦИТП

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТП

Работен (сметен) ИЦИТП

(работен инцентитален икотехномически сустатит;

(работен инцентитален икотехномически субстат;

(работен инцентитален
икотехномически запас;

(работен инцентитален икотехномически
сустатант;

(работен инцентитален икотехноми-чески
субстантит)

работен сустатитен икотехномически инцентит)

работен субстатен икотехномически инцентит)

работен запасов икотехномически инцентит)

работен сустатантен икотехномически
инцентит)

[работно външно състояние
на ИЦИТП]

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

{инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески (ползваем)
ИЦИТП
(творчески инцентитален
икотехномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен ИЦИТП
тен ИЦИТП

Творчески
(ползваем) запасов ИЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТП

(творчески инцентитален
икотехномически сустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субстат;

(творчески инцентитален
икотехномически запас;

(творчески инцентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически инцентит)

творчески субстатен икотехномически
инцентит)

творчески запасов икотехномически инцентит)

творчески сустатантен икотехномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИЦИТП
(изпълнителен
инцентитален
икотехномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ИЦИТП
(съзидателен
инцентитален
икотехномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИЦИТП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
инцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното
същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ИЦИТП
(унисъзидателен инцентитален икотехномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИТП]
{инцентитална икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ИЦИТП
ИЦИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ИЦИТП

(унисъзидателен инцентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ИЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТИТЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатитен икотехномически субтиинцентит, сустатитна икотехномическа феност, (*) – сустатитен инцентитален
икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище и като субективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен
икотехномически субект [на обективностен сустатитен икотехномически
субект* (objectivitical ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика);
една от разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос
205

1171

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтисустатитност* (ecotechnomic subtisustatitness), последната като единство на икотехномическа субтисубстатност* (ecotechnomic subtisubstatness) и икотехномическа субтизапасност* (ecotechnomic subtistockness); субстатен инцентитален икотехномически субтипринос и запасов инцентитален икотехномически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатит е типична реализация на икотехномическия сустит) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитният инцентитален икотехномически субтипринос е сустатитен икотехномически ингредиент
в качеството му на субективно-изисквана обективностна сустатитна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатитна оценка, т.е. е субективно-обективностна сустатитна
икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical sustatitic ecotechnomic
appraisement), което е същото като обективистична сустатитна икотехномическа оценка* (objectivistical sustatitic ecotechnomic appraisement). Сустатитният инцентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на сустатитната инцентитална икотехномическа субтиенергия
(sustatitic incentital ecotechnomic subtienergy) и отношение на признаване на
приложената сустатитна инцентитална икотехномическа субтиактивност
(вж. сустатитна инцентитална икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна инцентитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна инцентитална
икотехномическа субтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното инцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на сустатитния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо
участие;
СС инцентитална
икономическа
значимост)

СС инцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС инцентитален
икотехномически
принос)

СС инцентитално икореномическо участие;
СС икореномически инцентит
(СС инцентитално икореномическо участие)

СС инцентитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиинцентит
(СС икономическа
феност)

СС инцентитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;
СС инцентитален
икономически интерес)

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитен инцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатитното инцентитално икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитният инцентитален икотехномически субтипринос са:
сустатитен възпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос* (sustatitic reproductional incentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен производствен инцентитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic production incentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен
разменен инцентитален икотехномически субтипринос* (sustatitic
exchange incentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен разпределителен
инцентитален
икотехномически
субтипринос*
(sustatitic
distributional incentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен потребителен
инцентитален
икотехномически
субтипринос*
(sustatitic
consumption incentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен стопанствен
инцентитален
икотехномически
субтипринос*
(sustatitic
protoecotechnomizing incentital ecotechnomic subticontri-bution), сустатитен
следпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic post-production incentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен
предипотребителен инцентитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic before-consumption incentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен посреднически инцентитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic intermediationary incentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен бизнес икотехномически субтипринос* (business incentital ecotechnomic
subticontribution), сустатитен алокативен инцентитален икотехномически субтипринос* (sustatitic allocative incentital ecotechnomic subticontribution) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатитен инцентитален икотехномически
субтипринос* (individual sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution),
фирмен сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос* (firm
sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution), обществен сустатитен
инцентитален икотехномически субтипринос* (social sustatitic incentital
ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен инцентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (sustatitic incentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и
сустатитен инцентитален създаван икотехномически субтипринос*
(sustatitic incentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния инцентитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзи208
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателен сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос*
(unimaking sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен
инцентитален
икотехномически
субтисустатит*
(unimaking incentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) съзидателен сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос* (making sustatitic
incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически субтисустатит* (making incentital ecotechnomic
subtisustatite)], (3) изпълнителен сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary sustatitic incentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като изпълнителен инцентитален икотехномически субтисустатит* (implementationary incentital ecotechnomic subtisustatite)], (4) творчески сустатитен инцентитален икотехномически
субтипринос* (creative sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески инцентитален икотехномически субтисустатит*
(creative incentital ecotechnomic subtisustatite)], (5) работен сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос* (working sustatitic incentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като работен инцентитален икотехномически субтисустатит* (working incentital ecotechnomic subtisustatite)],
(6) сътворителен сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос* (performing sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution) [същото
като сътворителен инцентитален икотехномически субтисустатит*
(performing incentital ecotechnomic subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икономически субтипринос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния инцентитален икотехномически субтипринос и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТСП – инцентитален икотехномически субтипринос)

Инцентитален
икотехномически субтипринос
(ИЦИТСП)
(инцентитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТСП

Субстатен
ИЦИТСП

Запасов
ИЦИТСП

Сустатантен
ИЦИТСП

(инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(инцентитален
икотехномически субтизапас;

(инцентитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно същество на
ИЦИТСП]

[външно същество на
ИЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ИЦИТСП
(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТСП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномически сустит)
ческа субстанция)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметен) сустатитен
ИЦИТСП
Работен (сметен) ИЦИТСП
(работен инцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТСП

(работен инцен- (работен инцентитален икотитален икотехномически
техномически
субтисустатит;
субтисубстат;

(работен инцентитален икотехномически субтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтиинцентит)

работен субстатен икотехномически субтиинцентит)

работен запасов
икотехномически субтиинцентит)

работен сустатантен икотехномически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ИЦИТСП
(творчески
инцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТСП

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически субтиинцентит)

творчески запасов икотехномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТСП

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
инцентита-лен
инцентита-лен
инцентитален
инцентита-лен
икотехномичес- икотехномичес- икотехномичесикотехноки субтисустаки субтисубски субтизапас;
мически субти(изпълнителен
тит;
тат;
сустатант;
инцентитален
изпълнителен
изпълнителен
изпълнителен
изпълнителен
икотехномизапасов
икотехсустатитен ико- субстатен икосустатантен
чески субтиномически
субтехномически
техномически
икотехномичессубстантит)
тиинцентит)
субтиинцентит) субтиинцентит)
ки субтиинцен[външно състит)
тояние на
[външно състо- [външно състо- [външно състо- [външно състоИЦИТСП]
яние на външяние на цялост- яние на вътрешяние на общото
ното
същество
{инцентиното същество
ното същество
същество на
тална икона ИЦИТСП]
на ИЦИТСП]
на ИЦИТСП]
ИЦИТСП]
техномическа
{запасова ин{сустатитна
{субстатна
{сустатантна
субтизадовоцентитална
инцентиинцентиинцентиленост}
тална икотех- тална икотех- икотехномичес- тална икотех(вид икотехнока субтизадовономическа
номическа
номическа
мическа форленост}
субтизадовосубтизадовосубтизадовома)
леност}
леност}
леност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икотехноикотехномиикотехномиикотехномимически сусческа субстанческа суперсчески сустант)
тит)
ция)
танта)
Изпълнителен
(задоволяващ)
ИЦИТСП
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ИЦИТСП
(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТСП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен Унисъзидател-ен Унисъзидатеелн
(удовлетворява- (удовлетворява(удовлетворя(удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ващ) запасов
щ) сустатантен
ИЦИТСП
ИЦИТСП
ИЦИТСП
ИЦИТСП
Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ИЦИТСП
(унисъзидателен инцентитален икотехномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИТСП]
{инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТИТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(sustatitic transcentital economic interest) – същото като сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтитрансцентит.
СУСТАТИТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (sustatitic transcentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икотехномически обтитрансцентит, сустатитна трансцентитална икотехномическа заделеност,
сустатитна трансцентитална икотехномическа зададеност, (*) – сустатитен
трансцентитален икотехномически ингредиент, който на същностно равнище
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------и като обективна проекция количествено определя като обективна даденост
приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й
на сустатитен икотехномически субект [на обективностен сустатитен
икотехномически субект* (objectivitical sustatitic ecotechnomic subject)] в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния
икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата обтисустатитност* (ecotechnomic obtisustatitness), последната като единство на икотехномическа обтисубстатност* (ecotechnomic obtisubstatness)
и
икотехномическа
обтизапасност*
(ecotechnomic
obtistockness); субстатен трансцентитален икотехномически оубтипринос и
запасов трансцентитален икотехномически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатит е типична реализация
на икотехномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитният трансцентитален икотехномически обтипринос е сустатитен икотехномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана обективностна сустатитна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатитна оценка, т.е. е
обективно-обективностна сустатитна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical sustatitic ecotechnomic appraisement), което е същото като
обектностна сустатитна икотехномическа оценка* (objectiveneous
sustatitic ecotechnomic appraisement). Сустатитният трансцентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на сустатитната
трансцентитална икотехномическа обтиенергия (sustatitic transcentital
ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна трансцентитална икотехномическа обтиактивност (вж. сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна трансцентитална икотехномическа обтиактивност, а чрез нея е
и кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икотехномическа
обтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сустатитното трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитния икотехномически обтипринос (наред със сустатитния уницентитален икотехномически
обтипринос, сустатитния центитален икотехномически обтипринос и сустатитния инцентитален икотехномическа обтипринос) (вж. фиг. 1). Ако не е
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------посочено друго, под сустатитен икотехномически обтипринос обикновено се
подразбира сустатитният трансцентитален икотехномически обтипринос.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост)

СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо
участие;
СС икотехномически принос)

СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
усърдие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическа заделеност;
СС икореномическа заделеност)

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална икономическа заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

Фиг. 1. Сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатитното трансцентитално
икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитният трансцентитален икотехномически обтипринос са:
сустатитен възпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic reproductional transcentital ecotechnomic obticontribution),
сустатитен производствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic production transcentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен разменен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic exchange transcentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен разпределителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic distributional transcentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен потребителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic
consumption transcentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен стопанствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic protoecotechnomizing transcentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен
следпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(sustatitic post-production transcentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен предипотребителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic before-consumption transcentital ecotechnomic obticontribution),
сустатитен посреднически трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic intermediationary transcentital ecotechnomic obticontribution),
сустатитен бизнес трансцентитален икотехномически обтипринос*
(sustatitic business transcentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен алокативен трансцентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic
allocative transcentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(individual sustatitic transcentital ecotechnomic obticontribution), фирмен сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос* (firm sustatitic
transcentital ecotechnomic obticontribution), обществен сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос* (social sustatitic transcentital
ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос* (absolute
sustatitic transcentital ecotechnomic obticontribution) и относителен сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос* (relative sustatitic
transcentital ecotechnomic obticontribution), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определен сустатитен трансцентитален ико220
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически обтипринос* (labourly-determinate sustatitic transcentital
ecotechnomic obticontribution) и физическо-определен сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос* (physically-determinate sustatitic
transcentital ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен трансцентитален усвояван икотехномически
обтипринос*
(sustatitic
transcentital
assimilated
ecotechnomic
obticontribution) и сустатитен трансцентитален създаван икотехномически обтипринос* (sustatitic transcentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния трансцентитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(unimaking sustatitic transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатит*
(unimaking transcentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) съзидателен сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос* (making sustatitic
transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатит* (making transcentital
ecotechnomic obtisustatite)], (3) изпълнителен сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос* (implementationary sustatitic transcentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен трансцентитален
икотехномически обтисустатит* (implementationary transcentital ecotechnomic obtisustatite)], (4) творчески сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос* (creative sustatitic transcentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически обтисустатит* (creative transcentital ecotechnomic obtisustatite)], (5)
работен сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(working sustatitic transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически обтисустатит* (working
transcentital ecotechnomic obtisustatite)], (6) сътворителен сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос* (performing sustatitic
transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен трансцентитален икотехномически обтисустатит* (performing transcentital
ecotechnomic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икономически оубтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния трансцентитален икотехномически обтипринос и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИТОП – трансцентитален икотехномически обтипринос)

Трансцентитален икотехномически обтипринос
(ТЦИТОП)
(трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ТЦИТОП

Субстатен
ТЦИТОП

Запасов
ТЦИТОП

Сустатантен
ТЦИТОП

(трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
обтизапас;

(трансцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно същество на
ТЦИТОП]

[външно същество на
ТЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)

222

1188

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ТЦИТОП
(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТОП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТОП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномически сустит)
ческа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ТЦИТОП
(работен трансцентитален
икотехномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТОП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТОП

(работен трансцентитален
икотехномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически обтизапас;

(работен трансцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически обтитрансцентит)

работен запасов икотехномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ТЦИТОП
(творчески
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТОП

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически обтитрансцентит)

творчески запасов икотехномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТОП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
{субстатна
{сустатант-на
трансцентитрансцентитрансцентитална икотех- тална икотех- тална икотехномическа
номическа полномическа полползваема
об- зваема обтизазваема обтизатизадоволедоволеност}
доволеност}
ност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ТЦИТОП
(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТОП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТОП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатант;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

(вид съдържание на икотехномически сустит)

227

1193

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ТЦИТОП
(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИТОП]
{трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ТЦИТОП
ТЦИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТОП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТОП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТИТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (sustatitic transcentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икотехномически трансцентит, (*)
– сустатитен трансцентитален икотехномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икотехномически субект [на обективностен сустатитен икотехномически субект* (objectivitical sustatitic ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо
понятие за сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като сустатитен икотехномически субтитрансцентит и като сустатитно икотехтомическо усърдие) и сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтитрансцентит и като сустатитен трансцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сустатитност* (ecotechnomic sustatitness), последната като
единство на икотехномическа субстатност* (ecotechnomic substatness) и
икотехномическа запасност* (ecotechnomic stockness); субстатен трансцентитален иконотехмически принос и запасов трансцентитален икотехномически принос, взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатит е типична реализация на икотехномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитният трансцентитален икотехномически принос е форма на съществуване на сустатитната
трансцентитална икотехномическа енергия (sustatitic transcentital ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна
трансцентитална икотехномическа активност (вж. сустатитна трансцентитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна
трансцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икотехномическа потенциалност
(също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сустатитното трансцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитния икотехномически принос (наред със сустатитния уницентитален икономически принос, сустатитния центитален икотехномически принос и сустатитния инцентитален икотехномически принос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под сустатитен икотехномически принос обикновено се подразбира сустатитният трансцентитален икотехномически принос
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост

СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо
участие;
СС икотехномически принос)

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
усърдие)

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална
икономическа заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическа заделеност;
СС икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитен трансцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на сустатитното трансцентитално икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка
– определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатитния трансцентитален икотехномически принос са (1) сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос (сустатитен икотехномически субтитрансцентит) и (2) сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос (сустатитен икотехномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитния трансцентитален икотехномически принос са: сустатитен възпроизводствен трансцентитален икотехномически принос*
(sustatitic reproductional transcentital ecotechnomic contribution), сустатитен
производствен трансцентитален икотехномически принос* (sustatitic
production transcentital ecotechnomic contribution), сустатитен разменен
трансцентитален икотехномически принос* (sustatitic exchange transcentital
ecotechnomic contribution), сустатитен разпределителен трансцентитален
икотехномически принос* (sustatitic distributional transcentital ecotechnomic
contribution), сустатитен потребителен трансцентитален икотехномически принос* (sustatitic consumption transcentital ecotechnomic contribution),
сустатитен стопанствен трансцентитален икотехномически принос*
(sustatitic protoeconomizing transcentital ecotechnomic contribution), сустатитен следпроизводствен трансцентитален икотехномически принос*
(sustatitic post-production transcentital ecotechnomic contribution), сустатитен
предипотребителeн
трансцентитален
икотехномически
принос*
(sustatitic before-consumption transcentital ecotechnomic contribution), сустатитен посреднически трансцентитален икотехномически принос*
(intermediationary sustatitic transcentital ecotechnomic contribution), сустатитен
бизнес икотехномическии принос* (sustatitic business transcentital
ecotechnomic contribution), сустатитен алокативен трансцентитален
икотехномически принос* (sustatitic allocative transcentital ecotechnomic
contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален сустатитен трансцентитален
икотехномически принос* (individual sustatitic transcentital ecotechnomic
contribution), фирмен сустатитен трансцентитален икотехномически
принос* (firm sustatitic transcentital ecotechnomic contribution), обществен сустатитен трансцентитален икотехномически принос* (social sustatitic
transcentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
сустатитен трансцентитален икотехномически принос* (absolute sustatitic transcentital ecotechnomic contribution) и относителен сустатитен
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитален икотехномически принос* (relative sustatitic transcentital
ecotechnomic contribution), а според факторната икономическа определеност
– трудово-определен сустатитен трансцентитален икотехномически
принос* (labourly-determinate sustatitic transcentital ecotechnomic contribution) и
физическо-определен сустатитен трансцентитален икотехномически
принос* (physically-determinate sustatitic transcentital ecotechnomic contribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен трансцентитален усвояван икотехномически принос* (sustatitic transcentital assimilated ecotechnomic contribution) и сустатитен трансцентитален създаван икотехномически принос* (sustatitic
transcentital gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния трансцентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен сустатитен трансцентитален икотехномически принос*
(unimaking sustatitic transcentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен трансцентитален икотехномически сустатит* (unimaking
transcentital ecotechnomic sustatite)], (2) съзидателен сустатитен трансцентитален икотехномически принос* (making sustatitic transcentital
ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен трансцентитален
икотехномически сустатит* (making transcentital ecotechnomic sustatite)], (3)
изпълнителен сустатитен трансцентитален икотехномически принос*
(implementationary sustatitic transcentital ecotechnomic contribution) [същото като
изпълнителен
трансцентитален
икотехномически
сустатит*
(implementationary transcentital ecotechnomic sustatite)], (4) творческио сустатитен трансцентитален икотехномически принос* (creative sustatitic
transcentital ecotechnomic contribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически сустатит* (creative transcentital ecotechnomic
sustatite)], (5) работен сустатитен трансцентитален икотехномически
принос* (working sustatitic transcentital ecotechnomic contribution) [същото като
работен трансцентитален икотехномически сустатит* (working
transcentital ecotechnomic sustatite)], (6) сътворителен сустатитен трансцентитален икотехномически принос* (performing sustatitic transcentital
ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен трансцентитален
икотехномически сустатит* (performing transcentital ecotechnomic sustatite)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономичес-
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния трансцентитален икотехномически принос и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТП – трансцентитален икотехномически принос)

Трансцентитален икотехномически принос
(ТЦИТП)
(трансцентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
ТЦИТП

Субстатен
ТЦИТП

Запасов
ТЦИТП

Сустатантен
ТЦИТП

(трансцентитален икотехномически
сустатит;

(трансцентитален икотехномически
субстат;

(трансцентитален икотехномически
запас;

(трансцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТП]

[вътрешно същество на
ТЦИТП]

[външно същество на
ТЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ТЦИТП
(сътворителен
трансцентитален икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икотехномическа
пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ТЦИТП
(работен трансцентитален
икотехномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТП

(работен трансцентитален
икотехномически сустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически субстат;

(работен трансцентитален
икотехномически запас;

(работен трансцентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически
трансцентит)

работен субстатен икотехномически трансцентит)

работен запасов икотехномичес-ки трансцентит)

работен сустатантен икотехномически
трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна трансценти-тална
икотехномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен ТЦИТП
тен ТЦИТП
Творчески (ползваем)
ТЦИТП
(творчески
трансцентитален икотехномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТП

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически запас;

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически
трансцентит)

творчески субстатен икотехномически
трансцентит)

творчески запасов икотехномически трансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна трансценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ТЦИТП
(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТП
(съзидателен
трансцентитален икотехномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ТЦИТП
(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
суб-стантит)
[цялостно състояние на
ТЦИТП]
{трансцентитална икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ТЦИТП
ТЦИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
трансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен
техномически икотехномичестрансцентит)
ки трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТИТЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (sustatitic transcentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икотехномически
субтитрансцентит, сустатитна икотехномическа ценностност, сустатитно
икотехномическо усърдие, (*) – сустатитен трансцентитален икотехномически ингредиент, който на същностно равнище и като субективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икотехномически субект [на обективностен сустатитен икотехномически субект*
(objectivitical ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и
един от конкретните изрази на икотехномическата субтисустатитност*
(ecotechnomic subtisustatitness), последната като единство на икотехномическа
субтисубстатност* (ecotechnomic subtisubstatness) и икотехномическа субтизапасност* (ecotechnomic subtistockness); субстатен трансцентитален
икотехномически субтипринос и запасов трансцентитален икотехномически
субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият
сустатит е типична реализация на икотехномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитният трансцентитален
икотехномически субтипринос е сустатитен икотехномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана обективностна сустатитна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатитна оценка, т.е. е субективно-обективностна сустатитна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical sustatitic ecotechnomic
appraisement), което е същото като обективистична сустатитна икотехномическа оценка* (objectivistical sustatitic ecotechnomic appraisement). Сустатитният трансцентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на сустатитната трансцентитална икотехномическа субтиенергия (sustatitic transcentital ecotechnomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна трансцентитална икотехномическа субтиактивност (вж. сустатитна трансцентитална икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна трансцентитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икотехномическа субтипотенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сустатитното трансцентиталното икореномическо
субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитния икотехномически субтипринос (наред със сустатитния уницентитална икотехномическа субтипринос, сустатитния центитален икотехномически субтипринос и сустатитния инцентитален икотехномическа субтипринос) (вж. фиг.
1). Ако не е посочено друго, под сустатитен икотехномически субтипринос
обикновено се подразбира сустатитният трансцентитален икотехномически
субтипринос.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост)

СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо
участие;
СС икотехномически принос)

СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
усърдие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическа заделеност;
СС икореномическа заделеност)

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална икономическа заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

Фиг. 1. Сустатитен трансцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатитното трансцентитално
икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитният трансцентитален икотехномически субтипринос са:
сустатитен възпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (sustatitic reproductional transcentital ecotechnomic subticontribution),
сустатитен производствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (sustatitic production transcentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен разменен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic exchange transcentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен
разпределителен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic distributional transcentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен потребителен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен
стопанствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (sustatitic
protoecotechnomizing transcentital ecotechnomic subticontri-bution), сустатитен
следпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic post-production transcentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен предипотребителен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic
before-consumption
transcentital
ecotechnomic
subticontribution), сустатитен посреднически трансцентитален икотехномически субтипринос* (sustatitic intermediationary transcentital ecotechnomic
subticontribution), сустатитен бизнес икотехномически субтипринос*
(business transcentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен алокативен
трансцентитален икотехномически субтипринос* (sustatitic allocative
transcentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос* (individual
sustatitic transcentital ecotechnomic subticontribution), фирмен сустатитен
трансцентитален икотехномически субтипринос* (firm sustatitic
transcentital ecotechnomic subticontribution), обществен сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос* (social sustatitic transcentital
ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос* (absolute
sustatitic transcentital ecotechnomic subticontribution) и относителен сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос* (relative sustatitic
transcentital ecotechnomic subticontribution), а според факторната икономическа определеност – трудово-определен сустатитен трансцентитален ико243
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически субтипринос* (labourly-determinate sustatitic transcentital
ecotechnomic subticontribution) и физическо-определен сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос* (physically-determinate
sustatitic transcentital ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен трансцентитален усвояван икотехномически
субтипринос*
(sustatitic
transcentital
assimilated
ecotechnomic
subticontribution) и сустатитен трансцентитален създаван икотехномически субтипринос* (sustatitic transcentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния трансцентитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос* (unimaking sustatitic transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатит* (unimaking transcentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) съзидателен
сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос* (making
sustatitic transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисустатит* (making transcentital
ecotechnomic subtisustatite)], (3) изпълнителен сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос* (implementationary sustatitic transcentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен трансцентитален икотехномически субтисустатит* (implementationary transcentital
ecotechnomic subtisustatite)], (4) творчески сустатитен трансцентитален
икотехномически субтипринос* (creative sustatitic transcentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като творчески трансцентитален икотехномически субтисустатит* (creative transcentital ecotechnomic subtisustatite)], (5)
работен сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(working sustatitic transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен трансцентитален икотехномически субтисустатит* (working
transcentital ecotechnomic subtisustatite)], (6) сътворителен сустатитен
трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing sustatitic
transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен трансцентитален икотехномически субтисустатит* (performing transcentital
ecotechnomic subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икономически субтипринос едновременно
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния трансцентитален икотехномически субтипринос и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИТСП – трансцентитален икотехномически субтипринос)
Сустатитен
ТЦИТСП

Субстатен
ТЦИТСП

Запасов
ТЦИТСП

Сустатантен
ТЦИТСП

(трансцентитален икотехномически
субтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
субтизапас;

(трансцентитален икотехномически субтисустатант;

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно същество на
ТЦИТСП]

[външно същество на
ТЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТСП]

{сустатитно
икотехномическо усърдие}

{субстатно
икотехномическо усърдие}

{запасово
икотехномическо усърдие}

{сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)

(трансцентитТрансцентитал- ален икотехномически
ен икотехномически субтип- субтисустатит;
ринос
сустатитен
(ТЦИТСП)
икотехномически
(трансцентиттрансцентит)
ален икотехномически субтисубстантит)
{икотехномическо усърдие}
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ТЦИТСП
(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа субтипригодност;
сътворително
икотехномическо усърдие}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТСП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТСП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтипригодност;

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа субтипригодност;

сътворително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

сътворително
субстатно
икотехномическо усърдие}

сътворително
запасово икотехномическо
усърдие}

сътворително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномически сустит)
ческа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специ-фант
на икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ТЦИТСП
(работен трансцентитален
икотехномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;
работно икотехномическо
усърдие
(икотехномическо усилие)}
(разновидност
на икотехномичес-ка форма)

Работен (сметен) сустатитен
ТЦИТСП

Работен (сметен) субстатен
ТЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ТЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ТЦИТСП

(работен трансцентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икотехномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икотехномически субтизапас;

(работен трансцентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

работен субстатен икотехномически субтитрансцентит)

работен запасов икотехномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икотехномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност;

работно сустатитно икотехномическо
усърдие

работно субстатнотно
икотехномическо усърдие

работно запасово икотехномическо
усърдие

работно сустатантно икотехномическо
усърдие

(сустатитно
икотехномическо усилие)}

(субстатно
икотехномическо усилие)}

(запасово икотехномическо
усилие)}

(сустатантно
икотехномическо усилие)}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ТЦИТСП
(творчески
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;
творческо икотехномическо
усърдие
(икотехномическо умение)}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТСП

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(творчески трансцентитален
икотехномически субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически субтитрансцентит)

творчески запасов икотехномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;

{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална
икотехтална икотехномическа
номическа полползваема
зваема субтисубтизадовозадоволеност;
леност;

{сустатант-на
трансцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност;

творческо сустатитно икотехномическо
усърдие

творческо субстатно икотехномическо
усърдие

творческо запасово икотехномическо
усърдие

творческо сустатантно икотехномическо
усърдие

(субстатно
икотехномическо учение)}

(запасово икотехномическо
учение)}

(сустатантно
икотехномическо учение)}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

(сустатитно
икотехномическо учение)}
(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ТЦИТСП
(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност;
изпълнително
икотехномическо усърдие}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТСП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност;

изпълнително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
субстатно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
запасово икотехномическо
усърдие}

изпълнително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен
(изгоден) сустатитен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТСП

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТСП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисус-татит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисустатант;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисубстантит)

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

съзидателен сустатантен икотехноми-чески
субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодноност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиизгодност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтиизгодност;

съзидателно
сустатитно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
субстатно
икотехномическо усърдие}

съзидателно
запасово икотехноми-ческо
усърдие}

съзидателно
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа субтиизгодност;
съзидателно
икотехномическо усърдие}
(вид икотехномическо съдържание)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ТЦИТСП
(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИТСП]
{трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;
унисъзидателно икотехномическо усърдие}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ТЦИТСП
ТЦИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТСП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен икотехномически
техномически
субтитрансценсубтиттит)
рансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;

{запасова
трансцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност;

унисъзидателно сустатитно икотехномическо усърдие}

унисъзидателно субстатно
икотехномическо усърдие}

униъзидателно запасово
икотехномическо усърдие}

унисъзидателно сустатантно икотехномическо усърдие}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТИТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(sustatitic unicentital economic interest) – същото като сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтиуницентит.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (sustatitic unicentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатитен икотехномически обтиуницентит, сустатитна уницентитална икотехномическа заделеност, сустатитна
уницентитална икотехномическа зададеност, (*) – сустатитен уницентитален икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатитен икотехномически субект
[на обективностен сустатитен икотехномически субект* (objectivitical
sustatitic ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ.
във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); сустатитен
трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство;
една от разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос
(вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата обтисустатитност* (ecotechnomic obtisustatitness), последната като единство на икотехномическа обтисубстатност* (ecotechnomic obtisubstatness) и икотехномическа обтизапасност* (ecotechnomic obtistockness); субстатен уницентитален икотехномически обтипринос и запасов уницентитален икотехномически
обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият
сустатит е типична реализация на икотехномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитният уницентитален икотехномически обтипринос е сустатитен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна сустатитна оценка или
още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатитна оценка, т.е. е обективно-обективностна сустатитна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical sustatitic ecotechnomic appraisement),
което е същото като обектностна сустатитна икотехномическа оценка*
(objectiveneous sustatitic ecotechnomic appraisement). Сустатитният уницентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на сустатитната уницентитална икотехномическа обтиенергия (sustatitic
unicentital ecotechnomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатитна уницентитална икотехномическа обтиактивност (вж. сустатитна уницентитална икотехномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна уницентитална икотехномическа обтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатитна уницентитална икотехномическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореноми253
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното уницентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
сустатитния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС уницентитална икономическа
значимост;
СС икономически
уницентит
(СС уницентитално икономическо
участие;
СС уницентитална
икономическа значимост)

СС уницентитален икотехномически принос;
СС икотехномически уницентит
(СС уницентитално икотехномическо участие;
СС уницентитален
икотехномически
принос)

СС уницентитално икореномическо участие;
СС икореномически уницентит
(СС уницентитално икореномическо участие)

СС уницентитална икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиуницентит
(СС икономически
диспотит)

СС уницентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиуницентит
(СС икотехномически диспотит)

СС уницентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиуницентит
(СС икореномически диспотит)

СС уницентитална икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиуницентит
(СС уницентитална икономическа
за-деленост;
СС уницентитален
икономически интерес)

СС уницентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиуницентит
(СС уницентитална
икотехномическа
заделеност;
СС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СС уницентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиуницентит
(СС уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатитното уницентитално икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитният уницентитален икотехномически обтипринос са:
сустатитен възпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic reproductional unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен производствен уницентитален икотехномически обтипринос*
(sustatitic production unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен
разменен уницентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic
exchange unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен разпределителен
уницентитален
икотехномически
обтипринос*
(sustatitic
distributional unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен потребителен
уницентитален
икотехномически
обтипринос*
(sustatitic
consumption unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен стопанствен
уницентитален
икотехномически
обтипринос*
(sustatitic
protoecotechnomizing unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен
следпроизводствен уницентитален икотехномически обтипринос*
(sustatitic post-production unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен
предипотребителен уницентитален икотехномически обтипринос*
(sustatitic before-consumption unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен посреднически уницентитален икотехномически обтипринос*
(sustatitic intermediationary unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен бизнес уницентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic
business unicentital ecotechnomic obticontribution), сустатитен алокативен
уницентитален икотехномически обтипринос* (sustatitic allocative
unicentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос* (individual sustatitic
unicentital ecotechnomic obticontribution), фирмен сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос* (firm sustatitic unicentital ecotechnomic
obticontribution), обществен сустатитен уницентитален икотехномически
обтипринос* (social sustatitic unicentital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен уницентитален усвояван икотехномически
обтипринос* (sustatitic unicentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и
сустатитен уницентитален създаван икотехномически обтипринос*
(sustatitic unicentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния уницентитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзи256
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателен сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос*
(unimaking sustatitic unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен
уницентитален
икотехномически
обтисустатит*
(unimaking unicentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) съзидателен сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос* (making sustatitic
unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен уницентитален
икотехномически
обтисустатит*
(making
unicentital
ecotechnomic obtisustatite)], (3) изпълнителен сустатитен уницентитален
икотехномически обтипринос* (implementationary sustatitic unicentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като изпълнителен уницентитален
икотехномически
обтисустатит*
(implementationary
unicentital
ecotechnomic obtisustatite)], (4) творчески сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос* (creative sustatitic unicentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като творчески уницентитален икотехномически
обтисустатит* (creative unicentital ecotechnomic obtisustatite)], (5) работен
сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос* (working
sustatitic unicentital ecotechnomic obticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически обтисустатит* (working unicentital
ecotechnomic obtisustatite)], (6) сътворителен сустатитен уницентитален
икотехномически обтипринос* (performing sustatitic unicentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически обтисустатит* (performing unicentital ecotechnomic obtisustatite)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икономически оубтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния уницентитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТОП – уницентитален икотехномически обтипринос)

Уницентитален икотехномически обтипринос
(УЦИТОП)
(уницентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТОП

Субстатен
УЦИТОП

Запасов
УЦИТОП

Сустатантен
УЦИТОП

(уницентитален икотехномически обтисустатит;

(уницентитален икотехномически обтисубстат;

(уницентитален
икотехномически обтизапас;

(уницентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТОП]

[вътрешно същество на
УЦИТОП]

[външно същество на
УЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТОП

(сътворителен
(сътворителен
уницентитален
уницентитален
икотехномичес- икотехномически
обтизапас;
ки обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

ние на цялостното същество
на УЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТОП]

[общо състояние
на външното същество на
УЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномическа субстанчески сустит)
ция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Сътворителен
(пригоден)
УЦИТОП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически обтисуста(сътворителен
тит;
уницентит-ален
икотехномисътворителен
чески обтисубсустатитен
икостантит)
техномически
[общо понятие обтиуницентит)
за състояние на
УЦИТОП]
[общо състоя{уницентитална икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТОП
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) УЦИТОП
(работен уницентитален
икотехномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИТОП]
{уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТОП

Работен (сметен) запасов
УЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТОП

(работен уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(работен уницентитален икотехномически обтизапас;

(работен уницентитален
икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтиуницентит)

работен субстатен икотехномически обтиуницентит)

работен запасов
икотехномически
обтиуницентит)

работен сустатантен икотехномически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТОП]

[работно външно
състояние на
външното същество на
УЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
УЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТОП

(творчески
уницентитален
икотехномичес(творчески
ки обтисустауницентит-ален
тит;
икотехномически обтисуб- творчески сустатитен икотехстантит)
номически об[творческо
тиуницентит)
външно състо[творческо
яние на
външно
състояУЦИТОП]
ние на цялост{уницентиното същество
тална икотехна УЦИТОП]
номическа ползваема обтиза- {сустатитна
уницентидоволеност}
тална икотех(разновидност номическа полна икотехномизваема обтизаческа форма)
доволеност}

(творчески
уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
обти-запас;

(творчески уницентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески субстатен икотехномически обтиуницентит)

творчески запасов икотехномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиуницентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТОП]

[творческо външно състояние
на външното същество на УЦИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперс-танта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески
(ползваем)
УЦИТОП

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТОП
Изпълнителен
(задоволяващ)
УЦИТОП
(изпълнителен
уницентит-ален
икотехномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИТОП]
{уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТОП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
(изпълнителен
уницентитален
уницентитален
икотехномичес- икотехномически
ки обтисубстат;
обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТОП]

[външно състо[външно състояние на вътрешяние на външното същество ното същество на
на УЦИТОП]
УЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа
суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТОП

Съзидателен (изгоден) запасов
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
УЦИТОП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
(съзидателен
уницентитален
уницентитален
икотехномичес- икотехномически
ки обтисубстат;
обти-запас;

(съзидателен
уницентита-лен
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТОП]

уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание
на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

(съзидателен
уницентит-ален
съзидателен
икотехномисустатитен икочески обтисубтехномически
стантит)
обтиуницентит)
[вътрешно състояние на
[вътрешно съсУЦИТОП]
тояние на цялостното съ{уницентитална икотехщество на
номическа обУЦИТОП]
тиизгодност}
{сустатитна
(вид икотехномическо съдържание)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
УЦИТОП
(унисъзидателен уницентитален икотехномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИТОП]
{уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
УЦИТОП
УЦИТОП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) запасов
УЦИТОП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТОП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен
уницентитален
икотехномически
обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИТОП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТИТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(sustatitic unicentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), сустатитен икотехномически уницентит, (*) – сустатитен
уницентитален икотехномически ингредиент, който количествено определя
като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сустатитен икотехномически субект [на обективностен сустатитен икотехномически субект* (objectivitical sustatitic
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); сустатитен трансцентитален икотехномически принос и сустатитен инцентитален икотехномически принос, взети
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтиуницентит и като сустатитно икотехтомическа феност) и сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтиуницентит и като сустатитен уницентитална
икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите
на уницентиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сустатитност* (ecotechnomic sustatitness),
последната като единство на икотехномическа субстатност* (ecotechnomic
substatness) и икотехномическа запасност* (ecotechnomic stockness); субстатен уницентитален иконотехмически принос и запасов уницентитален
икотехномически принос, взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатит е типична реализация на икотехномическия сустит)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитният уницентитален икотехномически принос е форма на съществуване на сустатитната уницентитална икотехномическа енергия (sustatitic unicentital
ecotechnomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна
уницентитална икотехномическа активност (вж. сустатитна уницентитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна
уницентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна уницентитална икотехномическа потенциалност
(също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една
от разновидностите на сустатитното уницентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС уницентитална икономическа
значимост;
СС икономически
уницентит
(СС уницентитално икономическо
участие;
СС уницентитална
икономическа значимост)

СС уницентитален икотехномически принос;
СС икотехномически уницентит
(СС уницентитално икотехномическо участие;
СС уницентитален
икотехномически
принос)

СС уницентитално икореномическо участие;
СС икореномически уницентит
(СС уницентитално икореномическо участие)

СС уницентитална икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиуницентит
(СС икономически
диспотит)

СС уницентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиуницентит
(СС икотехномически диспотит)

СС уницентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиуницентит
(СС икореномически диспотит)

СС уницентитална икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиуницентит
(СС уницентитална икономическа
заделеност;
СС уницентитален
икономически интерес)

СС уницентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиуницентит
(СС уницентитална икотехномическа заделеност;
СС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СС уницентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиуницентит
(СС уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитен уницентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на сустатитното уницентитално икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатитния уницентитален икотехномически принос са (1) сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос (сустатитен икотехномически субтиуницентит) и (2) сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос
(сустатитен икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитния уницентитален икотехномически принос са: сустатитен възпроизводствен уницентитален икотехномически принос*
(sustatitic reproductional unicentital ecotechnomic contribution), сустатитен
производствен уницентитален икотехномически принос* (sustatitic
production unicentital ecotechnomic contribution), сустатитен разменен уницентитален икотехномически принос* (sustatitic exchange unicentital
ecotechnomic contribution), сустатитен разпределителен уницентитален
икотехномически принос* (sustatitic distributional unicentital ecotechnomic
contribution), сустатитен потребителен уницентитален икотехномически принос* (sustatitic consumption unicentital ecotechnomic contribution), сустатитен стопанствен уницентитален икотехномически принос* (sustatitic protoeconomizing unicentital ecotechnomic contribution), сустатитен
следпроизводствен уницентитален икотехномически принос* (sustatitic
post-production unicentital ecotechnomic contribution), сустатитен предипотребителeн уницентитален икотехномически принос* (sustatitic beforeconsumption unicentital ecotechnomic contribution), сустатитен посреднически
уницентитален икотехномически принос* (intermediationary sustatitic
unicentital ecotechnomic contribution), сустатитен бизнес икотехномическии
принос* (sustatitic business unicentital ecotechnomic contribution), сустатитен
алокативен уницентитален икотехномически принос* (sustatitic allocative
unicentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален сустатитен уницентитален икотехномически принос* (individual sustatitic
unicentital ecotechnomic contribution), фирмен сустатитен уницентитален
икотехномически принос* (firm sustatitic unicentital ecotechnomic
contribution), обществен сустатитен уницентитален икотехномически
принос* (social sustatitic unicentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен уницентитален усвояван икотехномически
принос* (sustatitic unicentital assimilated ecotechnomic contribution) и сустати-
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен уницентитален създаван икотехномически принос* (sustatitic
unicentital gived ecotechnomic contribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния уницентитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен
сустатитен уницентитален икотехномически принос* (unimaking
sustatitic unicentital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен
уницентитален икотехномически сустатит* (unimaking unicentital
ecotechnomic sustatite)], (2) съзидателен сустатитен уницентитален икотехномически принос* (making sustatitic unicentital ecotechnomic contribution)
[същото като съзидателен уницентитален икотехномически сустатит*
(making unicentital ecotechnomic sustatite)], (3) изпълнителен сустатитен
уницентитален икотехномически принос* (implementationary sustatitic
unicentital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен уницентитален икотехномически сустатит* (implementationary unicentital
ecotechnomic sustatite)], (4) творческио сустатитен уницентитален икотехномически принос* (creative sustatitic unicentital ecotechnomic contribution)
[същото като творчески уницентитален икотехномически сустатит*
(creative unicentital ecotechnomic sustatite)], (5) работен сустатитен уницентитален икотехномически принос* (working sustatitic unicentital
ecotechnomic contribution) [същото като работен уницентитален икотехномически сустатит* (working unicentital ecotechnomic sustatite)], (6) сътворителен сустатитен уницентитален икотехномически принос*
(performing sustatitic unicentital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически сустатит* (performing
unicentital ecotechnomic sustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на уницентиталния икотехномически принос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния уницентитален икотехномически принос и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически принос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИТП – уницентитален икотехномически принос)

Уницентитален икотехномически принос
(УЦИТП)
(уницентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
УЦИТП

Субстатен
УЦИТП

Запасов
УЦИТП

Сустатантен
УЦИТП

(уницентитален икотехномически
сустатит;

(уницентитален икотехномически
субстат;

(уницентитален икотехномически
запас;

(уницентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТП]

[вътрешно същество на
УЦИТП]

[външно същество на
УЦИТП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
УЦИТП
(сътворителен
уницентит-ален
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
уницентит)

сътворителен
запасов икотехномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
УЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) УЦИТП
(работен уницентитален
икотехномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТП

Работен (сметен) запасов
УЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТП

(работен уницентитален
икотехномически сустатит;

(работен уницентитален
икотехномически субстат;

(работен уницентитален
икотехномически запас;

(работен уницентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически уницентит)

работен субстатен икотехномически уницентит)

работен запасов икотехномически уницентит)

работен сустатантен икотехномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески (ползваем)
УЦИТП
(творчески
уницентит-ален
икотехномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен УЦИТП
тен УЦИТП

Творчески
(ползваем) запасов УЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТП

(творчески уницентитален
икотехномически сус-татит;

(творчески уницентитален
икотехномически субстат;

(творчески
уницентитален
икотехномически запас;

(творческиуницентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически уницентит)

творчески субстатен икотехномически уницентит)

творчески запасов икотехномически уницентит)

творчески сустатантен икотехномически
уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномичес-ка ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
УЦИТП
(изпълнителен
уницентит-ален
икотехномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТП

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически субстат;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически запас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически сус-татит;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субстантит)

(съзидателен
уницентитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
уницентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
уницентит)

съзидателен
запасов икотехномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното
същество на
УЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

[вътрешно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
УЦИТП
(унисъзидателен уницентитален икотехномически
субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
УЦИТП
УЦИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
УЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
УЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТИТЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (sustatitic unicentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатитен икотехномически субтиуницентит, сустатитна икотехномическа феност, (*) – сустатитен уницентитален
икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатитен икотехномически субект
[на обективностен сустатитен икотехномически субект* (objectivitical
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос и сустатитен инцентитален
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство;
една от разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос
(вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата субтисустатитност* (ecotechnomic subtisustatitness), последната като единство на икотехномическа субтисубстатност* (ecotechnomic subtisubstatness) и икотехномическа субтизапасност* (ecotechnomic subtistockness); субстатен уницентитален икотехномически субтипринос и запасов уницентитален икотехномически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатит е типична реализация на икотехномическия сустит) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитният уницентитален икотехномически субтипринос е сустатитен икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна сустатитна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатитна оценка, т.е. е субективно-обективностна сустатитна
икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical sustatitic ecotechnomic
appraisement), което е същото като обективистична сустатитна икотехномическа оценка* (objectivistical sustatitic ecotechnomic appraisement). Сустатитният уницентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на сустатитната уницентитална икотехномическа субтиенергия
(sustatitic unicentital ecotechnomic subtienergy) и отношение на признаване на
приложената сустатитна уницентитална икотехномическа субтиактивност
(вж. сустатитна уницентитална икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна уницентитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна уницентитална
икотехномическа субтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното уницентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на сустатитния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС уницентитална икономическа
значимост;
СС икономически
уницентит
(СС уницентитално икономическо
участие;
СС уницентитална
икономическа
значимост)

СС уницентитален икотехномически принос;
СС икотехномически уницентит
(СС уницентитално икотехномическо участие;
СС уницентитален
икотехномически
принос)

СС уницентитално икореномическо участие;
СС икореномически уницентит
(СС уницентитално икореномическо участие)

СС уницентитална икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиуницентит
(СС икономически
диспотит)

СС уницентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиуницентит
(СС икотехномически диспотит)

СС уницентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиуницентит
(СС икореномически диспотит)

СС уницентитална икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиуницентит
(СС уницентитална икономическа
за-деленост;
СС уницентитален
икономически интерес)

СС уницентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиуницентит
(СС уницентитална икотехномическа заделеност;
СС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СС уницентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиуницентит
(СС уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитен уницентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатитното уницентитално икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитният уницентитален икотехномически субтипринос са:
сустатитен възпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос* (sustatitic reproductional unicentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен производствен уницентитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic production unicentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен
разменен уницентитален икотехномически субтипринос* (sustatitic
exchange
unicentital
ecotechnomic
subticontribution),
сустатитен
разпределителен
уницентитален
икотехномически
субтипринос*
(sustatitic distributional unicentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен
потребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (sustatitic
consumption unicentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен стопанствен
уницентитален
икотехномически
субтипринос*
(sustatitic
protoecotechnomizing unicentital ecotechnomic subticontri-bution), сустатитен
следпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic post-production unicentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен предипотребителен уницентитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic before-consumption unicentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен посреднически уницентитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic intermediationary unicentital ecotechnomic subticontribution), сустатитен бизнес икотехномически субтипринос* (business unicentital
ecotechnomic subticontribution), сустатитен алокативен уницентитален
икотехномически субтипринос* (sustatitic allocative unicentital ecotechnomic
subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуален сустатитен уницентитален
икотехномически субтипринос* (individual sustatitic unicentital ecotechnomic
subticontribution), фирмен сустатитен уницентитален икотехномически
субтипринос* (firm sustatitic unicentital ecotechnomic subticontribution), обществен сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос*
(social sustatitic unicentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен уницентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (sustatitic unicentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и
сустатитен уницентитален създаван икотехномически субтипринос*
(sustatitic unicentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния уницентитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзи278
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателен сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос*
(unimaking sustatitic unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като
унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисустатит*
(unimaking unicentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) съзидателен сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос* (making sustatitic
unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен уницентитален
икотехномически
субтисустатит*
(making
unicentital
ecotechnomic subtisustatite)], (3) изпълнителен сустатитен уницентитален
икотехномически субтипринос* (implementationary sustatitic unicentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като изпълнителен уницентитален
икотехномически
субтисустатит*
(implementationary
unicentital
ecotechnomic subtisustatite)], (4) творчески сустатитен уницентитален
икотехномически субтипринос* (creative sustatitic unicentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като творчески уницентитален икотехномически
субтисустатит* (creative unicentital ecotechnomic subtisustatite)], (5) работен
сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос* (working
sustatitic unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен уницентитален икотехномически субтисустатит* (working unicentital
ecotechnomic subtisustatite)], (6) сътворителен сустатитен уницентитален
икотехномически субтипринос* (performing sustatitic unicentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически субтисустатит* (performing unicentital ecotechnomic subtisustatite)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния
икономически субтипринос едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния уницентитален икотехномически субтипринос и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТСП – уницентитален икотехномически субтипринос)

Уницентитален икотехномически
субтипринос
(УЦИТСП)
(уницентитален икотехномически
субтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТСП

Субстатен
УЦИТСП

Запасов
УЦИТСП

Сустатантен
УЦИТСП

(уницентитален икотехномически
субтисустатит;

(уницентитален икотехномически субтисубстат;

(уницентитален
икотехномически субтизапас;

(уницентитален икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТСП]

[вътрешно същество на
УЦИТСП]

[външно същество на
УЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
УЦИТСП
(сътворителен
уницентитален икотехномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТСП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субти-апас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

[общо състояние на външното
същество на
УЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна
{запасова униуницентиталцентитална
на икотехноикотехномичесмическа субка субтипритипригодност}
годност}

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустит)
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) УЦИТСП
(работен уницентитален
икотехномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТСП

Работен (сметен)
субстатен
УЦИТСП

Работен (сметен) запасов
УЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТСП

(работен уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(работен уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(работен уницентитален икотехномически
субтизапас;

(работен уницентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтиуницентит)

работен субстатен икотехномически субтиуницентит)

работен запасов
икотехномически субтиуницен-тит)

работен сустатантен икотехномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уни- {сустатант-на
уницентиталцентитална
на икотехноикотехномичесмическа сметка сметна субна субтизадотизадоволеволеност}
ност}
(разновидност
(разновидност на
(разновидност
на форма на
форма на икона форма на
икотехномичестехномическа
икотехномики сустант)
субстанция)
ческа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
УЦИТСП
(творчески
уницентитален икотехномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
УЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТСП

(творчески
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтиуницентит)

творчески субстатен икотехномически субтиуницентит)

творчески запасов икотехномически субтиуницен-тит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

[творческо външно състоя-ние
на външното
същество на
УЦИТСП]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа су-перстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТСП
Изпълнителен
(задоволяващ)
УЦИТСП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномичес(изпълнителен ки субтисустатит;
уницентитален икотехизпълнителен
номически
сустатитен икосубтисубстантехномически
тит)
субтиуницентит)
[външно състояние на
[външно състоУЦИТСП]
яние на цялостното същество
{уницентина УЦИТСП]
тална икотехномическа {сустатитна
субтизадовоуницентиленост}
тална икотехномическа
(вид икотехносубтизадовомическа форленост}
ма)
(вид форма на
икотехномически сустит)

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТСП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субти-запас;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТСП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТСП
(съзидателен
уницентитален икотехномически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
субтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен УЦИТСП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

съзидателен субстатен икотехномически субтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен икотехноми-чески
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
УЦИТСП
(унисъзидателен уницентитален икотехномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИТСП]
{уницентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен
УЦИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
УЦИТСП

Унисъзидател-ен
(удовлетворяващ) запасов
УЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТСП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
УЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на
УЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (sustatitic
centital economic interest) – същото като сустатитна центитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтицентит.
СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (sustatitic centital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икотехномически обтицентит, сустатитна центитална икотехномическа заделеност, сустатитна центитална
икотехномическа зададеност, (*) – сустатитен центитален икотехномически
ингредиент, който като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------в качеството й на сустатитен икотехномически субект [на обективностен
сустатитен икотехномически субект* (objectivitical sustatitic ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икотехномика); общо понятие за сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос (то е или сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос, или сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос (вж.) и един от
конкретните изрази на икотехномическата обтисустатитност*
(ecotechnomic obtisustatitness), последната като единство на икотехномическа
обтисубстатност* (ecotechnomic obtisubstatness) и икотехномическа обтизапасност* (ecotechnomic obtistockness); субстатен центитален икотехномически обтипринос и запасов центитален икотехномически обтипринос, взети
заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатит е типична
реализация на икотехномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитният центитален икотехномически обтипринос е сустатитен икотехномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана обективностна сустатитна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатитна оценка, т.е. е
обективно-обективностна сустатитна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical sustatitic ecotechnomic appraisement), което е същото като
обектностна сустатитна икотехномическа оценка* (objectiveneous
sustatitic ecotechnomic appraisement). Сустатитният центитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на сустатитната центитална икотехномическа обтиенергия (sustatitic centital ecotechnomic obtienergy)
и отношение на признаване на приложената сустатитна центитална икотехномическа обтиактивност (вж. сустатитна центитална икотехномическа
обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна центитална икотехномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна центитална икотехномическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите
на сустатитното центитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на сустатитния икотехномически обтипринос (вж.
фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатитен центитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на сустатитното центитално икореномическо
участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитният центитален икотехномически обтипринос са: сустатитен възпроизводствен центитален икотехномически обтипринос*
(sustatitic reproductional centital ecotechnomic obticontribution), сустатитен
производствен центитален икотехномически обтипринос* (sustatitic
production centital ecotechnomic obticontribution), сустатитен разменен центитален икотехномически обтипринос* (sustatitic exchange centital ecotechnomic obticontribution), сустатитен разпределителен центитален икотехномически обтипринос* (sustatitic distributional centital ecotechnomic
obticontribution), сустатитен потребителен центитален икотехномически обтипринос* (sustatitic consumption centital ecotechnomic obticontribution),
сустатитен стопанствен центитален икотехномически обтипринос*
(sustatitic protoecotechnomizing centital ecotechnomic obticontribution), сустатитен следпроизводствен центитален икотехномически обтипринос*
(sustatitic post-production centital ecotechnomic obticontribution), сустатитен
предипотребителен центитален икотехномически обтипринос* (sustatitic
before-consumption centital ecotechnomic obticontribution), сустатитен посреднически центитален икотехномически обтипринос* (sustatitic intermediationary centital ecotechnomic obticontribution), сустатитен бизнес
центитален икотехномически обтипринос* (sustatitic business centital
ecotechnomic obticontribution), сустатитен алокативен центитален икотехномически обтипринос* (sustatitic allocative centital ecotechnomic
obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуален сустатитен центитален икотехномически обтипринос* (individual sustatitic centital ecotechnomic
obticontribution), фирмен сустатитен центитален икотехномически обтипринос* (firm sustatitic centital ecotechnomic obticontribution), обществен
сустатитен центитален икотехномически обтипринос* (social sustatitic
centital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен центитален усвояван икотехномически обтипринос* (sustatitic centital assimilated ecotechnomic obticontribution) и сустатитен центитален създаван икотехномически обтипринос* (sustatitic
centital gived ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния центитален икотехномически обтипринос са (1) унисъзидателен сустатитен центитален икотехномически обтипринос* (unimaking
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustatitic centital ecotechnomic obticontribution) [същото като унисъзидателен
центитален икотехномически обтисустатит* (unimaking centital
ecotechnomic obtisustatite)], (2) съзидателен сустатитен центитален икотехномически обтипринос* (making sustatitic centital ecotechnomic
obticontribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически
обтисустатит* (making centital ecotechnomic obtisustatite)], (3) изпълнителен
сустатитен
центитален
икотехномически
обтипринос*
(implementationary sustatitic centital ecotechnomic obticontribution) [същото като
изпълнителен
центитален
икотехномически
обтисустатит*
(implementationary centital ecotechnomic obtisustatite)], (4) творчески сустатитен центитален икотехномически обтипринос* (creative sustatitic
centital ecotechnomic obticontribution) [същото като творчески центитален
икотехномически
обтисустатит*
(creative
centital
ecotechnomic
obtisustatite)], (5) работен сустатитен центитален икотехномически обтипринос* (working sustatitic centital ecotechnomic obticontribution) [същото
като работен центитален икотехномически обтисустатит* (working
centital ecotechnomic obtisustatite)], (6) сътворителен сустатитен центитален икотехномически обтипринос* (performing sustatitic centital ecotechnomic
obticontribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически
обтисустатит* (performing centital ecotechnomic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икономически
оубтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния центитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТОП – центитален икотехномически обтипринос)

Центитален
икотехномически обтипринос
(ЦТИТОП)
(центитален
икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТОП

Субстатен
ЦТИТОП

Запасов
ЦТИТОП

Сустатантен
ЦТИТОП

(центитален
икотехномически обтисустатит;

(центитален
икотехномически обтисубстат;

(центитален
икотехномически обтизапас;

(центитален
икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно същество на
ЦТИТОП]

[външно същество на
ЦТИТОП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ЦТИТОП
(сътворителен
центитален
икотехномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИТОП]
{центитална
икотехномическа обтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТОП

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномическа субстанчески сустит)
ция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ЦТИТОП
(работен центитален икотехноми-чески
обтисубстантит)
[работно външно състояние на
ЦТИТОП]
{центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТОП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТОП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТОП

(работен центитален икотехномически обтисустатит;

(работен центитален икотехномически обтисубстат;

(работен центитален икотехномически обтизапас;

(работен центитален икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтицентит)

работен субстатен икотехномически обтицентит)

работен запасов
икотехномически обти-центит)

работен сустатантен икотехномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномичес-ка
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ЦТИТОП
(творчески
центитален
икотехномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИТОП]
{центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (ползваем) сустатитен ЦТИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТОП

(творчески центитален икотехномически
обтисустатит;

(творчески центита-лен икотехномически
обтисубстат;

(творчески центитален икотехномически обтизапас;

(творчески центитален икотехномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтицентит)

творчески субстатен икотехномически обтицентит)

творчески запасов икотехномически обтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТОП

(изпълнителен
(изпълнителен
центитален
центитален
икотехномичес- икотехномически обтисустаки обтисубстат;
(изпълнителен
тит;
центитален
изпълнителен
изпълнителен
икотехномисубстатен
икосустатитен икочески обтитехномически
техномически
субстантит)
обтицентит)
обтицентит)
[външно със[външно състо- [външно състотояние на
яние на цялост- яние на вътрешЦТИТОП]
ното същество
ното същество
{центитална
на ЦТИТОП]
на ЦТИТОП]
икотехноми{субстатна
ческа обтиза- {сустатитна
центитална
центитална
доволеност}
икотехномиикотехноми(вид икотехно- ческа обтизаческа обтизамическа фордоволеност}
доволеност}
ма)
(вид форма на
(вид форма на
икотехномиикотехноческа
субстанмически сусция)
тит)
Изпълнителен
(задоволяващ)
ЦТИТОП

295

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТОП

(изпълнителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
запасов икотехномически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{запасова центитална икотехномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ЦТИТОП
(съзидателен
центитален
икотехномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ЦТИТОП]
{центитална
икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ЦТИТОП

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален икотехномически
обтизапас;

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

съзидателен запасов икотехномически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен Унисъзидател-ен Унисъзидатеелн
(удовлетворява- (удовлетворява(удовлетворя(удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ващ) запасов
щ) сустатантен
ЦТИТОП
ЦТИТОП
ЦТИТОП
ЦТИТОП
Унисъзидател(унисъзидателен (удовлетен центитален
воряващо)
икотехномичесЦТИТОП
ки обтисуста(унисъзидатетит;
лен центитален ико- унисъзидателен
техномически сустатитен икотехномически
обтисубобтицентит)
стантит)
[цялостно със[цялостно състояние на цятояние на
лостното съЦТИТОП]
щество на
{центитална
ЦТИТОП]
икотехноми{сустатитна
ческа обтиуцентитална
довлетвореикотехноминост}
ческа обтиу(вид икотехнодовлетворемически специност}
фит)
(вид специфит
на икотехномически сустит)

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(sustatitic centital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), сустатитен икотехномически центит, (*) – сустатитен
центитален икотехномически ингредиент, който количествено определя като
обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икотехномически субект [на обективностен сустатитен икотехномически субект* (objectivitical sustatitic
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за сустатитен трансцентитален икотехномически принос и сустатитен инцентитален икотехномически принос (то е или сустатитен трансцентитален икотехномически принос,
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------или сустатитен инцентитален икотехномически принос, но не и двете взети
заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за сустатитен центитален икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтицентит и като сустатитно икотехтомическа феност) и сустатитен центитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен
икотехномически обтицентит и като сустатитен центитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на центиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сустатитност* (ecotechnomic sustatitness), последната като единство на икотехномическа субстатност* (ecotechnomic substatness) и
икотехномическа запасност* (ecotechnomic stockness); субстатен центитален иконотехмически принос и запасов центитален икотехномически принос,
взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатит е
типична реализация на икотехномическия сустит) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатитният центитален икотехномически принос е форма на съществуване на сустатитната центитална икотехномическа енергия (sustatitic centital ecotechnomic energy) и отношение на
признаване на приложената сустатитна центитална икотехномическа активност (вж. сустатитна центитална икотехномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна центитална икотехномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна центитална икотехномическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа
ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното центитално
икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитния
икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатитен центиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сустатитното центитално икореномическо участие
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатитния центитален икотехномически принос са (1) сустатитен центитален икотехномически субтипринос (сустатитен икотехномически субтицентит) и
(2) сустатитен центитален икотехномически обтипринос (сустатитен
икотехномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитния центитален икотехномически принос са: сустатитен възпроизводствен центитален икотехномически принос* (sustatitic
reproductional centital ecotechnomic contribution), сустатитен производствен
центитален икотехномически принос* (sustatitic production centital
ecotechnomic contribution), сустатитен разменен центитален икотехномически принос* (sustatitic exchange centital ecotechnomic contribution), сустатитен разпределителен центитален икотехномически принос* (sustatitic
distributional centital ecotechnomic contribution), сустатитен потребителен
центитален икотехномически принос* (sustatitic consumption centital
ecotechnomic contribution), сустатитен стопанствен центитален икотехномически принос* (sustatitic protoeconomizing centital ecotechnomic
contribution), сустатитен следпроизводствен центитален икотехномически принос* (sustatitic post-production centital ecotechnomic contribution), сустатитен предипотребителeн центитален икотехномически принос*
(sustatitic before-consumption centital ecotechnomic contribution), сустатитен
посреднически центитален икотехномически принос* (intermediationary
sustatitic centital ecotechnomic contribution), сустатитен бизнес икотехномическии принос* (sustatitic business centital ecotechnomic contribution), сустатитен алокативен центитален икотехномически принос* (sustatitic
allocative centital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната
общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален сустатитен центитален икотехномически принос* (individual sustatitic
centital ecotechnomic contribution), фирмен сустатитен центитален икотехномически принос* (firm sustatitic centital ecotechnomic contribution), обществен сустатитен центитален икотехномически принос* (social
sustatitic centital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен центитален усвояван икотехномически принос* (sustatitic centital assimilated ecotechnomic contribution) и сустатитен
центитален създаван икотехномически принос* (sustatitic centital gived
ecotechnomic contribution).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния центитален икотехномически принос са (1) унисъзидателен
сустатитен центитален икотехномически принос* (unimaking sustatitic
centital ecotechnomic contribution) [същото като унисъзидателен центитален
икотехномически сустатит* (unimaking centital ecotechnomic sustatite)], (2)
съзидателен сустатитен центитален икотехномически принос* (making
sustatitic centital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически сустатит* (making centital ecotechnomic sustatite)],
(3) изпълнителен сустатитен центитален икотехномически принос*
(implementationary sustatitic centital ecotechnomic contribution) [същото като изпълнителен центитален икотехномически сустатит* (implementationary
centital ecotechnomic sustatite)], (4) творческио сустатитен центитален
икотехномически принос* (creative sustatitic centital ecotechnomic contribution)
[същото като творчески центитален икотехномически сустатит*
(creative centital ecotechnomic sustatite)], (5) работен сустатитен центитален икотехномически принос* (working sustatitic centital ecotechnomic
contribution) [същото като работен центитален икотехномически сустатит* (working centital ecotechnomic sustatite)], (6) сътворителен сустатитен центитален икотехномически принос* (performing sustatitic centital
ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически сустатит* (performing centital ecotechnomic sustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния центитален икотехномически принос и тяхното място
сред разновидностите на центиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИТП – центитален икотехномически принос)

Центитален
икотехномически принос
(ЦТИТП)
(центитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ЦТИТП

Субстатен
ЦТИТП

Запасов
ЦТИТП

Сустатантен
ЦТИТП

(центитален
икотехномически сустатит;

(центит-ален
икотехномически субстат;

(центитален
икотехномически запас;

(центит-ален
икотехномически сустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТП]

[вътрешно същество на
ЦТИТП]

[външно същество на
ЦТИТП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ЦТИТП
(сътворителен
центитален
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа пригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТП

(сътворителен
центитален
икотехномически сус-татит;

(сътворителен
центитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
центитален
икотехномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
центит)

сътворителен
субстатен икотехномически
центит)

сътворителен
запасов икотехномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа пригодност}

{запасова
центитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТП

Работен (сметен) ЦТИТП

(работен центитален икотехномически сустатит;

(работен центитален икотехномически субстат;

(работен центитален икотехномически
запас;

(работен центитален икотехномически
сустатант;

(работен центитален икотехноми-чески субстантит)

работен сустатитен икотехномически центит)

работен субстатен икотехномически центит)

работен запасов икотехномичес-ки центит)

работен сустатантен икотехномически центит)

[работно външно състояние
на ЦТИТП]

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

{центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески (ползваем)
ЦТИТП
(творчески центитален икотехномически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)

Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен ЦТИТП
тен ЦТИТП

Творчески
(ползваем) запасов ЦТИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТП

(творчески центитален икотехномически сустатит;

(творчески центитален икотехномически субстат;

(творчески
центитален
икотехномически запас;

(творчески центитален икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически центит)

творчески субстатен икотехномически центит)

творчески запасов икотехномически центит)

творчески сустатантен икотехномически
центит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ЦТИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
ЦТИТП
(изпълнителен
центитален
икотехномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа задоволеност}
(вид икотехномическа форма)

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТП

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
центит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
центит)

изпълнителен
запасов икотехномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномичес-ка задоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)

306

1272

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ЦТИТП
(съзидателен
центитален
икотехномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ЦТИТП

(съзидателен
центитален
икотехномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
центитален
икотехномически запас;

(съзидателен
центитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
центит)

съзидателен
субстатен икотехномически
центит)

съзидателен
запасов икотехномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа игодноност}

{запасова
центитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ЦТИТП
(унисъзидателен центитален
икотехномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИТП]
{центитална
икотехномическа удовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворяв(удовлетворяващ) сустатитен
ащ) субстатен
ЦТИТП
ЦТИТП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТП

(унисъзидателен центитален
икотехномически сустатит;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субстат;

(унисъзидателен центитален
икотехномически запас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
центит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
центит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
центит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (sustatitic centital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икотехномически субтицентит,
сустатитна икотехномическа феност, (*) – сустатитен центитален икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя
като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сустатитен икотехномически субект [на обективностен сустатитен икотехномически субект* (objectivitical ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икотехномика); общо понятие за сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос и сустатитен инцентитален
икотехномически субтипринос (то е или сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос, или сустатитен инцентитален икотехномически суб308
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типринос, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); една от
разновидностите на центиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един
от конкретните изрази на икотехномическата субтисустатитност*
(ecotechnomic subtisustatitness), последната като единство на икотехномическа
субтисубстатност* (ecotechnomic subtisubstatness) и икотехномическа субтизапасност* (ecotechnomic subtistockness); субстатен центитален икотехномически субтипринос и запасов центитален икотехномически субтипринос,
взети заедно в тяхното цялостно единство (икотехномическият сустатит е
типична реализация на икотехномическия сустит) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатитният центитален икотехномически
субтипринос е сустатитен икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна сустатитна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна сустатитна оценка, т.е. е субективно-обективностна сустатитна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical sustatitic ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична сустатитна икотехномическа оценка*
(objectivistical sustatitic ecotechnomic appraisement). Сустатитният центитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на сустатитната центитална икотехномическа субтиенергия (sustatitic centital
ecotechnomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна центитална икотехномическа субтиактивност (вж. сустатитна центитална икотехномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна центитална икотехномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна центитална икотехномическа субтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното центиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитния
икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатитен центитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на сустатитното центитално икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитният центитален икотехномически субтипринос са: сустатитен възпроизводствен центитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic reproductional centital ecotechnomic subticontribution), сустатитен
производствен центитален икотехномически субтипринос* (sustatitic
production centital ecotechnomic subticontribution), сустатитен разменен центитален икотехномически субтипринос* (sustatitic exchange centital
ecotechnomic subticontribution), сустатитен разпределителен центитален
икотехномически субтипринос* (sustatitic distributional centital ecotechnomic
subticontribution), сустатитен потребителен центитален икотехномически субтипринос* (sustatitic consumption centital ecotechnomic subticontribution),
сустатитен стопанствен центитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic protoecotechnomizing centital ecotechnomic subticontri-bution), сустатитен следпроизводствен центитален икотехномически субтипринос*
(sustatitic post-production centital ecotechnomic subticontribution), сустатитен
предипотребителен
центитален
икотехномически
субтипринос*
(sustatitic before-consumption centital ecotechnomic subticontribution), сустатитен посреднически центитален икотехномически субтипринос* (sustatitic
intermediationary centital ecotechnomic subticontribution), сустатитен бизнес
икотехномически субтипринос* (business centital ecotechnomic subticontribution),
сустатитен
алокативен
центитален
икотехномически
субтипринос* (sustatitic allocative centital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сустатитен центитален икотехномически
субтипринос* (individual sustatitic centital ecotechnomic subticontribution),
фирмен сустатитен центитален икотехномически субтипринос* (firm
sustatitic centital ecotechnomic subticontribution), обществен сустатитен
центитален икотехномически субтипринос* (social sustatitic centital
ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитен центитален усвояван икотехномически субтипринос* (sustatitic centital assimilated ecotechnomic subticontribution) и сустатитен центитален създаван икотехномически субтипринос* (sustatitic
centital gived ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитния центитален икотехномически субтипринос са (1) унисъзидателен сустатитен центитален икотехномически субтипринос*
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking sustatitic centital ecotechnomic subticontribution) [същото като унисъзидателен центитален икотехномически субтисустатит* (unimaking
centital ecotechnomic subtisustatite)], (2) съзидателен сустатитен центитален икотехномически субтипринос* (making sustatitic centital ecotechnomic
subticontribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически
субтисустатит* (making centital ecotechnomic subtisustatite)], (3) изпълнителен
сустатитен
центитален
икотехномически
субтипринос*
(implementationary sustatitic centital ecotechnomic subticontribution) [същото като
изпълнителен
центитален
икотехномически
субтисустатит*
(implementationary centital ecotechnomic subtisustatite)], (4) творчески сустатитен центитален икотехномически субтипринос* (creative sustatitic
centital ecotechnomic subticontribution) [същото като творчески центитален
икотехномически субтисустатит*
(creative
centital
ecotechnomic
subtisustatite)], (5) работен сустатитен центитален икотехномически
субтипринос* (working sustatitic centital ecotechnomic subticontribution) [същото като работен центитален икотехномически субтисустатит* (working
centital ecotechnomic subtisustatite)], (6) сътворителен сустатитен центитален икотехномически субтипринос* (performing sustatitic centital
ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен центитален
икотехномически субтисустатит* (performing centital ecotechnomic
subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталния икономически субтипринос едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитния центитален икотехномически субтипринос и тяхното
място сред разновидностите на центиталния икотехномически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТСП – центитален икотехномически субтипринос)

Центитален
икотехномически субтипринос
(ЦТИТСП)
(центитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТСП

Субстатен
ЦТИТСП

Запасов
ЦТИТСП

Сустатантен
ЦТИТСП

(центитален
икотехномически субтисустатит;

(центитален
икотехномически субтисубстат;

(центитален
икотехномически субтизапас;

(центитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно същество на
ЦТИТСП]

[външно същество на
ЦТИТСП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителен
(пригоден)
ЦТИТСП
(сътворителен
центитален
икотехномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИТСП]
{центитална
икотехномическа субтипригодност}
(вид икотехномически специфант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТСП

(сътворителен
центитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТСП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа субтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
субтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работен (сметен) ЦТИТСП
(работен центитален икотехномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ЦТИТСП]
{центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТСП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТСП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТСП

(работен центитален икотехномически субтисустатит;

(работен центитален икотехномически субтисубстат;

(работен центитален икотехномически субтизапас;

(работен центитален икотехномически субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтицентит)

работен субстатен икотехномически субтицентит)

работен запасов
икотехномически субтицентит)

работен сустатантен икотехномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творчески
(ползваем)
ЦТИТСП
(творчески
центитален
икотехномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИТСП]
{центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Творчески (пол- Творчески (ползваем) сустатизваем) субстатен ЦТИТСП
тен ЦТИТСП

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТСП

(творчески центитален икотехномически
субтисустатит;

(творчески центитален икотехномически субтисубстат;

(творчески центитален икотехномически субтизапас;

(творчески центитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически
субтицентит)

творчески субстатен икотехномически субтицентит)

творчески запасов икотехномически субтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТСП
Изпълнителен
(задоволяващ)
ЦТИТСП

(изпълнителен
центитален
икотехномичес(изпълнителен ки субтисустатит;
центитален
икотехномиизпълнителен
чески субтисустатитен икосубстантит)
техномически
субтицентит)
[външно състояние на
[външно състоЦТИТСП]
яние на цялостното същество
{центитална
на ЦТИТСП]
икотехномическа субти{сустатитна
задоволеност}
центитална
икотехноми(вид икотехноческа субтизамическа фордоволеност}
ма)
(вид форма на
икотехномически сустит)

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТСП

(изпълнителен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален икотехномически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икотехномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТСП]

{субстатна
центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателен
(изгоден)
ЦТИТСП
(съзидателен
центитален
икотехномически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ЦТИТСП]
{центитална
икотехномическа субтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ЦТИТСП

(съзидателен
центитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(съзидателен
центитален икотехномически
субти-запас;

(съзидателен
центитален икотехно-мически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икотехномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)
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съзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)
[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]
{сустатантна
центитална
икотехномическа субтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТАНТНО ЦЕНТИТАНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворява- (удовлетворяващ) сустатитен
щ) субстатен
ЦТИТСП
ЦТИТСП
Унисъзидател(унисъзидателен (удовлетен центитален
воряващо)
икотехномичесЦТИТСП
ки субтисуста(унисъзидатетит;
лен центитален ико- унисъзидателен
техномически сустатитен икотехномически
субтисубсубтицентит)
стантит)
[цялостно със[цялостно състояние на цятояние на
лостното съЦТИТСП]
щество на
{центитална
ЦТИТСП]
икотехноми{сустатитна
ческа субтиуцентитална
довлетвореикотехноминост}
ческа субтиу(вид икотехнодовлемически специтвореност}
фит)
(вид специфит
на икотехномически сустит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТСП

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
центитален икотехномичес-ки
субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центи-тална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (sustatitic
ecocorenomic allotment) (ки) – във: сустатитна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото като сустатитен икокореномически обтитрансцентит и като сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic
ecocorenomic allotment) (сустатитен икокореномически задел) – същото като
сустатитно икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (sustatitic
ecocorenomic allotment) (ки) – във:
сустатитна икокореномическа заделеност (същото като сустатитно
икокореномическо обтиучастие);
сустатитна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатитен икокореномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатитна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатитен икокореномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие);
сустатитна центитална икокореномическа заделеност (същото като
сустатитен икокореномически обтицентит и като сустатитно центитално
икокореномическо обтиучастие).
СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (sustatitic
ecocorenomic givenness) – същото като сустатитна икокореномическа ценностност и като сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(sustatitic
ecocorenomic pheness) – същото като сустатитен икокореномически субтиинцентит и като сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(sustatitic
ecocorenomic pheness) – същото като сустатитен икокореномически субтицентит и като сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТНА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(sustatitic
ecocorenomic pheness) – същото като сустатитен икокореномически субтиуницентит и като сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (sustatitic economic
allotment) (ки) – във:
сустатитна инцентитална икономическа заделеност (същото като сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен
икономически обтиинцентит);
сустатитна трансцентитална икономическа заделеност (същото като
сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен
икономически обтитрансцентит);
сустатитна уницентитална икономическа заделеност (същото като сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтиуницентит);
сустатитна центитална икономическа заделеност (същото като сустатитна центитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтицентит).
СУСТАТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (sustatitic economic
significance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитна
икономически субективит, (*) – икономически ингредиент, който количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен
икономически субект [на субективностен сустатитен икономически субект* (sustatitic subjectivitical economic subject)] за нейния сустатитен икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически обективит)
в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за сустатитна икономическа субтизначимост
(същото като сустатитен икономически субтисубективит) и сустатитна
икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтисубективит и като сустатитен икономически интерес) (вж. икономика); една
от разновидностите на икономическата значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сустатитност* (economic sustatitness), последната като единство на икономическа субстатност* (economic substatness)
и икономическа запасност* (economic stockness); субстатна икономическа
2
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до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------значимост и запасова икономическа значимост, взети заедно в тяхното цялостно единство (икономическият сустатит е типична реализация на икономическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитната икономическа значимост е форма на съществуване на сустатитната икономическа енергия (economic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна икономическа активност (вж. икономическа
дейност). Тя е кинестично опредметена икономическа активност, а чрез нея е
и кинестично разпредметена сустатитна икономическа потенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност сустатитната икономическа значимост е една от разновидностите на сустатитното
икореномическо участие. Сустатитната икономическа значимост акцентира
върху дейността на сустатитния икономически субект, който формира структурата на сустатитния икономическия ингредиент, последният в качеството му
на икономически диспозант (т.е. като съотношение между икономическа същност и икономическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатитната
икономическа значимост са: (1) сустатитна трансцентитална икономическа
значимост (същото като сустатитен икономически трансцентит и като сустатитно трансцентитално икономическо участие), (2) сустатитна инцентитална икономическа значимост (същото като сустатитен икономически
инцентит и като сустатитно инцентитално икономическо участие), (3) сустатитен центитална икономическа значимост (същото като сустатитен
икономически центит и като сустатитно центитално икономическо участие), (4) сустатитна уницентитална икономическа значимост (същото като
сустатитен икономически уницентит и като сустатитно уницентитално
икономическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатитна икономическа значимост обикновено се подразбира сустатитната трансцентитална икономическа значимост.

3

1288

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост

СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо
участие;
СС инцентитална
икономическа
значимост)

СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС инцентитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиинцентит
(СС икономическа
феност)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална икономическа заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

СС инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;
СС инцентитален
икономически интерес)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитната икономическа значимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностения икореномически статут нейни разновидности са
(1) сустатитна икономическа субтизначимост (сустатитен икономически
субтисубективит) и (2) сустатитна икономическа обтизначимост (сустатитен икономически обтисубективит) (фиг. 2).

СС икономическа
значимост;
СС икономически
субективит

СС икотехномически принос;
СС икотехномически обективит

СС икореномическо участие;
СС икореномически субстантит

СС икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтисубективит;
СС икономическа
реализираност

СС икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиобективит;

СС икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтисубстантит;

СС икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтисубективит;
СС икономически
интерес

СС икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиобективит;

СС икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтисубстантит;

СС икотехномическа зададеност

СС икореномическа заделеност

СС икотехномическа реализираност

СС икореномическа реализираност

Фиг. 2. Сустатитна икономическа значимост и нейните разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на икономическата значимост едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИЗ – икономическа значимост)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субстантит)

Сустатитна ИЗ
(икономически сустатит)
[цялостно същество на ИЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИЗ

Трансцентитална ИЗ

Инцентитална
ИЗ

(икономически
уницентит)

(икономически
трансцентит)

(икономически (икономически
инцентит)
центит)

[цялостна определеност на
ИЗ]

[вътрешна определеност на
ИЗ]

[външна определеност на
ИЗ]

[общо понятие
за определност
на ИЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИЗ

Сустатитна
трансцентитална
ИЗ

Сустатитна инцентитална ИЗ

Сустатитна
центитална ИЗ

(сустатитен
икономически
уницентит)

(сустатитен
икономически
трансцентит)

(сустатитен
икономически
инцентит)

(сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на външната определеност на ИЗ]

[цялостно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит на
икономически
диспозант )
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИЗ
(икономически субстат)
[вътрешно същество на ИЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова ИЗ
(икономически запас)
[външно същество на ИЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Сустатантна
ИЗ
(икономически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИЗ]
(вид икономически сустант)

Субстатна уницентитална ИЗ

Субстатна трансцентитална ИЗ

Субстатна инцентитална ИЗ

Субстатн центитална ИЗ

(субстатен икономически уницентит)

(субстатен икономически трансцентит)

(субстатен икономически инцентит)

(субстатен икономически центит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на ИЗ]

[вътрешно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитално ИЗ

Запасова трансцентитално ИЗ

Запасова инцентитално ИЗ

Запасова центитално ИЗ

(запасов икореномически
уницентит)

(запасов икореномически
трансцентит)

(запасов икореномически
инцентит)

(запасов икореномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на ИЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИЗ]

[външно същество на външната
определеност на
ИЗ]

[външно същество на общата определеност на ИЗ]

(вид суперстанта на икономически
диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на икономически диспозант)

Сустатантна
уницентитална
ИЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИЗ

Сустатантна
инцентитална
ИЗ

Сустатантно
центитална ИЗ

(сустатантен
икономически
уницентит)

(сустатантен
икономически
трансцентит)

(сустатантен
икономически
инцентит)

(сустатантен
икономически
центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[общо същество [общо същество
на общата опна външната
определеност на ределеност на
ИЗ]
ИЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната икономическа значимост са: сустатитна възпроизводствена икономическа значимост* (reproductional economic significance),
сустатитна производствена икономическа значимост* (sustatitic production economic significance), сустатитна разменна икономическа значимост*
(sustatitic exchange economic significance), сустатитна разпределителна
икономическа значимост* (sustatitic distributional economic significance), сустатитна потребителна икономическа значимост* (sustatitic consumption
economic significance), сустатитна стопанствена икономическа значимост* (sustatitic protoeconomizing economic significance), сустатитна следпроизводствена икономическа значимост* (sustatitic post-production economic
significance), сустатитна предипотребителна икономическа значимост*
(sustatitic before-consumption economic significance), сустатитна посредническа икономическа значимост* (sustatitic intermediationary economic significance), сустатитна бизнес икономическа значимост* (sustatitic business
economic significance), алокативна икономическа значимост* (sustatitic
allocative economic significance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатитна икономическа значимост* (individual sustatitic economic significance), фирмена
сустатитна икономическа значимост* (firm sustatitic economic significance),
обществена сустатитна икономическа значимост* (social sustatitic economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна усвоявана икономическа значимост* (sustatitic assimilated economic significance) и сустатитна създавана икономическа
значимост* (sustatitic gived economic significance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната икономическа значимост са (1) унисъзидателно сустатитна
икономическа значимост (същото като унисъзидателен икономически сустатит), (2) съзидателно сустатитна икономическа значимост (същото като
съзидателен икономически сустатит), (3) изпълнително сустатитна икономическа значимост (същото като изпълнителен икономически сустатит), (4)
творческо сустатитна икономическа значимост (същото като творчески
икономически сустатит), (5) работно сустатитна икономическа значимост
(същото като работен икономически сустатит), (6) сътворително сустатитна икономическа значимост (същото като сътворителен икономически
сустатит). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическата значимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитната икономическа значимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЗ –
икономическа значимост)
Сустатитна ИЗ

Субстатна ИЗ

Запасова ИЗ

Сустатантна
ИЗ

(икономически сустатит)

(икономически субстат)

(икономически запас)

(икономически сустатант)

[цялостно същество на ИЗ]

[вътрешно същество на ИЗ]

[външно същество на ИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИЗ

(сътворителен
икономически субстантит)

(сътворителен
икономически
сустатит)

(сътворителен
икономически
субстат)

(сътворителен
икономически
запас)

(сътворителен
икономически
сустатант)

[общо понятие
за състояние
на ИЗ]

[общо състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЗ]

[общо състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
пригодност}

{субстатна
икономическа
пригодност}

{запасова икономическа пригодност}

{сустатантна
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономичесски сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субстантит)

{икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)
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Работна (сметна) ИЗ
(работен икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИЗ]
{икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИЗ
(творчески
икономически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИЗ]
{икономическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЗ

Работна (сметна) запасова ИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЗ

(работен икономически сустатит)

(работен икономически субстат)

(работен икономически запас)

(работен икономически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на ИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна задоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна задоволеност}

{запасова икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЗ

Творческа (ползваема) субстатно ИЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЗ

(творчески икономически сустатит)

(творчески икономически субстат)

(творчески икономически запас)

(творчески икономически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на ИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема задоволеност}

{запасова икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЗ
(изпълнителен
икономически субстантит)
{икономическа задоволеност}
[външно състояние на ИЗ]
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна) ИЗ
(съзидателен
икономически субстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИЗ]
{икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна ИЗ

(изпълнителен
икономически
сустатит)

(изпълнителен
икономически
субстат)

(изпълнителен
икономически
запас)

(изпълнителен
икономически
сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЗ]

[външно състояние на общото
същество на ИЗ]

{сустатитна
икономическа
задоволеност}

{субстатна
икономическа
задоволеност}

{запасова икономическа задоволеност}

{сустатантна
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЗ

Съзидателна
(изгодн) субстатна ИЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЗ

(съзидателен
икономически
сустатит)

(съзидателен
икономически
субстат)

(съзидателен
икономически
запас)

(съзидателен
икономически
сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЗ]

{сустатитна
икономическа
изгодност}

{субстатна
икономическа
игодноност}

{запасова икономическа изгодност}

{сустатантна
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатитна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) субстатна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) запасова ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ИЗ

Унисъзидателна (удовлетворяваща) ИЗ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
икономически
икономически
(унисъзидатезапас)
сустатит)
субстат)
сустатант)
лен икономически субс[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състантит)
тояние
на
вънтояние на цятояние на въттояние на общошното
същество
лостното
сърешното
същесто същество на
[цялостно съсна
ИЗ]
щество на ИЗ]
тво на ИЗ]
ИЗ]
тояние на ИЗ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икономичесномическа
икономическа
икономическа
икономическа
ка удовлетвоудовлетвоудовлетвоудовлетудовлетвореност}
реност}
реност}
вореност}
реност}
(вид иконо(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
мически специ- (вид специфит
на
икономичесна икономина икономичесна икономифит)
чески сустит) ска субстанция) ка суперстанчески сустант)
та)

СУСТАТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ (economic significance)
(ки) – във:
сустатитна икономическа значимост;
сустатитна инцентитална икономическа значимост;
сустатитна трансцентитална икономическа значимост;
сустатитна уницентитална икономическа значимост;
сустатитна центитална икономическа значимост.
СУСТАТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatitic
economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност),
сустатитен икономически обтисубективит, сустатитен икономически интерес, (*) – икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икономически субект [на субективностен сустатитен икономически
субект* (subjectivitical sustatitic economic subject)] за нейния сустатитен икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтиобективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на икономи13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческата обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтисустатитност* (economic obtisustatitness), последната като единство на икономическа обтисубстатност* (economic obtisubstatness) и икономическо обтизапасност* (economic obtistockness); субстатна икономическа обтизначимост и запасова икономическа обтизначимост, взети заедно в
тяхното цялостно единство (икономическият сустатит е типична реализация
на икономическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитната икономическа обтизначимост е сустатитен икономически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна сустатитна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субективностна сустатитна оценка, т.е. е обективно-субективностна сустатитна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical sustatitic economic
appraisement), което е същото като субектностна сустатитна икономическа
оценка* (subjectiveneous sustatitic economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност тя е една от разновидностите на
икореномическото уобтиучастие. Сустатитната икономическа обтизначимост е форма на съществуване на сустатитната икономическа обтиенергия (sustatitic economic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатитна икономическа обтиактивност (вж. икономическа обтидейност).
Тя е кинестично опредметена сустатитна икономическа обтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатитна икономическа обтипотенциалност (също).
Сустатитната икономическа обтизначимост е обективен сустатитен икономически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сустатитен икономически ингредиент* (objectively-indispensable sustatitic economic ingredient) [на обективно-изискван сустатитен икономически ингредиент*
(objectively-required sustatitic economic ingredient)] и в частност – на обективно-необходима сустатитна икономическа значимост* (objectivelyindispensable sustatitic economic significance) [на обективно-изисквана сустатитна икономическа значимост* (objectively-required sustatitic economic
significance]. По-своята природа той е оптимален сустатитен икономически ингредиент* (optimal sustatitic economic ingredient) [в частност оптимална
сустатитна икономическа значимост* (optimal sustatitic economic significance)] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева
икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни ус14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ловия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икономическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на
икономическите системи, математическо програмиране в икономиката).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална обективнонеобходима сустатитна икономическа значимост* (individual objectively-indispensable sustatitic economic significance)
(съкратено: индивидуалнонеобходима сустатитна икономическа значимост), фирмена обективнонеобходима сустатитна икономическа значимост* (firm objectively-indispensable sustatitic economic significance) (съкратено: фирменонеобходима сустатитна икономическа значимост), обществена обективнонеобходима сустатитна икономическа значимост* (social
objectively-indispensable sustatitic economic significance) (съкратено: общественонеобходима сустатитна икономическа значимост) и т.н.
Сустатитната икономическата обтизначимост акцентира върху дейността
на сустатитния икономически субект, който формира структурата на сустатитния икономически обтиингредиент, последният в качеството му на икономически диспозант (т.е. като съотношение между икономическа същност и икономическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатитната икономическа обтизначимост са: (1) сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтитрансцентит и
същото като сустатитен трансцентитална икономическа заделеност и като
сустатитен трансцентитален икономически интерес), (2) сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтиинцентит и същото като сустатитна инцентитална икономическа заделеност и като сустатитен инцентитален икономически интерес),
(3) сустатитна центитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтицентит и същото като сустатитна центитална
икономическа заделеност и като сустатитен центитален икономически интерес), (4) сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтиуницентит и същото като сустатитен уницентитална икономическа заделеност и като сустатитен уницентитален икономически интерес) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под
сустатитна икономическа обтизначимост обикновено се подразбира сустатитната трансцентитална икономическа обтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост

СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо
участие;
СС инцентитална
икономическа
значимост)

СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС инцентитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиинцентит
(СС икономическа
феност)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална икономическа заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

СС инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;
СС инцентитален
икономически интерес)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитната икономическа обтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС икономическа
значимост;
СС икономически
субективит

СС икотехномически принос;
СС икотехномически обективит

СС икореномическо участие;
СС икореномически субстантит

СС икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтисубективит;
СС икономическа
реализираност

СС икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиобективит;
СС икотехномическа
реализираност

СС икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтисубстантит;
СС икореномическа
реализираност

СС икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтисубективит;
СС икономически
интерес

СС икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиобективит;
СС икотехномическа
зададеност

СС икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтисубстантит;
СС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатитна икономическа обтизначимост и нейните разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната икономическа обтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИОЗ – икономическа обтизначимост)

Икономическа
обтизначимост
(ИОЗ)
(икономически
субстантит)

Сустатитна
ИОЗ
(икономически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИОЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИОЗ

Трансцентитална ИОЗ

Инцентитална
ИОЗ

Центитална
ИОЗ

(икономически обтиуницентит)

(икономически
обтитрансцентит)

(икономически обтиинцентит)

(икономически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИОЗ]

[вътрешна определеност на
ИОЗ]

[външна определеност на
ИОЗ]

[общо понятие за определност на
ИОЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИОЗ

Сустатитна
трансцентитална
ИОЗ

Сустатитна инцентитална
ИОЗ

Сустатитна
центитална
ИОЗ

(сустатитен
икономически
обтиуницентит)

(сустатитен икономически обтитрансцентит)

(сустатитен
икономически
обтиинцентит)

(сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИОЗ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИОЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит
на икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИОЗ
(икономически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИОЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова
ИОЗ
(икономически обтизапас)
[външно същество на
ИОЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Субстатна уницентитална
ИОЗ

Субстатна трансцентитална
ИОЗ

Субстатна инцентитална
ИОЗ

Субстатна
центитална
ИОЗ

(субстатен икономически обтиуницентит)

(субстатен икономически обтитрансцентит)

(субстатен икономически обтиинцентит)

(субстатен
икономически
обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИОЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитална
ИОЗ

Запасова трансцентитална
ИОЗ

Запасова инцентитална
ИОЗ

Запасова центитална ИОЗ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИОЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИОЗ]

[външно същество на външната определеност
на ИОЗ]

[външно същество на общата определеност на
ИОЗ]

(вид суперстанта на икономически диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на
икономически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантна
ИОЗ
(икономически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИОЗ]
(вид икономически сустант)

Сустатантна
уницентитална
ИОЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИОЗ

Сустатантна
инцентитална
ИОЗ

Сустатантна
центитална
ИОЗ

(сустатантен
икономически
обтиуницентит)

(сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

(сустатантен
икономически
обтиинцентит)

(сустатантен
икономически
обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИОЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИОЗ]

[общо същество на общата
определеност
на ИОЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)

(вид сустант
на икономически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната икономическа обтизначимост са: сустатитна възпроизводствена икономическа обтизначимост* (sustatitic reproductional
economic obtisignificance), сустатитна производствена икономическа обтизначимост* (sustatitic production economic obtisignificance), сустатитна
разменна икономическа обтизначимост* (sustatitic exchange economic
obtisignificance), сустатитна разпределителна икономическа обтизначимост* (sustatitic distributional economic obtisignificance), сустатитна потребителна икономическа обтизначимост* (sustatitic consumption economic
obtisignificance), сустатитна стопанствена икономическа обтизначимост* (sustatitic protoeconomizing economic obtisignificance), сустатитна
следпроизводствена икономическа обтизначимост* (sustatitic postproduction economic obtisignificance), сустатитна предипотребителна икономическа обтизначимост* (sustatitic before-consumption economic
obtisignificance), сустатитна посредническа икономическа обтизначимост* (sustatitic intermediationary economic obtisignificance), сустатитна
бизнес икономическа обтизначимост* (sustatitic business economic obtisignificance), сустатитна алокативна икономическа обтизначимост*
(sustatitic allocative economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатитна икономическа обтизначимост* (individual sustatitic economic obtisignificance), фирмена сустатитна икономическа обтизначимост* (firm
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustatitic economic obtisignificance), обществена сустатитна икономическа
обтизначимост* (social sustatitic economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна усвоявана икономическа обтизначимост*
(sustatitic assimilated economic obtisignificance) и сустатитна създавана икономическа обтизначимост* (sustatitic gived ecorenomic economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателно сустатитна икономическа обтизначимост (същото като унисъзидателен икономически обтисустатит), (2) съзидателно сустатитна икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтисустатит), (3) изпълнително сустатитна икономическа обтизначимост (същото като изпълнителен икономически обтисустатит), (4) творческо сустатитна икономическа
обтизначимост (същото като творчески икономически обтисустатит), (5)
работно сустатитна икономическа обтизначимост (същото като работен
икономически обтисустатит), (6) сътворително сустатитна икономическа
обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтисустатит).
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икономическата
обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитната икономическа обтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИОЗ – икономическа обтизначимост)
Сустатитна
ИОЗ

Субстатна
ИОЗ

Запасова
ИОЗ

Сустатантна
ИОЗ

(икономически обтисустатит)

(икономически обтисубстат)

(икономически обтизапас)

(икономически
обтисустатант)

[цялостно същество на
ИОЗ]

[вътрешно същество на
ИОЗ]

[външно същество на
ИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) суста-титна ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИОЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИОЗ

(сътворителен
икономически
обти-сустатит)

(сътворителен
икономически
обтисубстат)

(сътворителен
икономически
обтизапас)

(сътворителен
икономически
обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{икономическа обтипригодност}

{сустатитна
икономическа
обтипригодност}

{субстатна
икономическа
обтипригодност}

{запасова икономическа обтипригодност}

{сустатантна
икономическа
обтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа обтизначимост (ИОЗ)
(икономически обтисубстантит)

Сътворителна
(пригодна)
ИОЗ
(сътворителен
икономически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИОЗ]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) ИОЗ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние на ИОЗ]
{икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИОЗ
(творчески
икономически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИОЗ]
{икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна сустатитна
ИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ИОЗ

Работна (сметна) запасова
ИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИОЗ

(работен икореномически обтисустатит)

(работен икореномически обтисубстат)

(работен икореномически обтизапас)

(работен икореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова икономическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИОЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантно ИОЗ

(творчески икономически обтисустатит)

(творчески икономически обтисубстат)

(творчески икономически обтизапас)

(творчески икономически обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна (задоволяваща) ИОЗ
(изпълнителен икономически обтисубстантит)
{икономическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИОЗ]
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна)
ИОЗ
(съзидателен
икономически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИОЗ]
{икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИОЗ

(изпълнителен
икономически
обтисустатит)

(изпълнителен
икономически
обтисубстат)

(изпълнителен
икономически
обтизапас)

(изпълнителен
икономически
обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
обтизадоволеност}

{запасова икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИОЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИОЗ

(съзидателен
икономически
обтисустатит)

(съзидателен
икономически
обтисубстат)

(съзидателен
икономически
обтизапас)

(съзидателен
икономически
обтисустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
обтиизгодност}

{субстатна
икономическа
обтиигодноност}

{запасова икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
Унисъзидател- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
на (удовлетИОЗ
ИОЗ
ИОЗ
ИОЗ
воряваща)
ИОЗ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
икономически
икономически
(унисъзидатеобтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
лен икономически обти- [цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно съссубстантит)
тояние на цято-яние на въттояние на вън- тояние на общолостното
сърешното
същесшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на ИОЗ]
тво на ИОЗ]
на ИОЗ]
ИОЗ]
тояние на
ИОЗ]
{сустатитна
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икономическа
икономическа
номическа обикономическа
{икономиобтиудовлетобтиудовлеттиудовлеобтиудовлетческа обтиувореност}
вореност}
твореност}
вореност}
довлетвореност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икономина икономина икономина икономи(вид иконочески
сустит)
ческа
субстанческа
суперсчески
сустант)
мически специция)
танта)
фит)

СУСТАТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ (sustatitic
economic obtisignificance) (ки) – във:
сустатитна икономическа обтизначимост;
сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост;
сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост;
сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост;
сустатитна центитална икономическа обтизначимост.
СУСТАТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (sustatitic
economic substantivity) (ки) – във:
външна сустатитна икономическа субстантивност (вж. сустатитен
икономически субективит).
СУСТАТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatitic economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност),
сустатитен икономически субтисубективит, (*) – икономически ингредиент,
който като субективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатитен икономически субект [на
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субективностен сустатитен икономически субект* (subjectivitical sustatitic
economic subject)] за нейния сустатитен икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтиобективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
икономика); една от разновидностите на икономическата субтизначимост
(вж.) и един от конкретните изрази на икономическата субтисустатитност* (economic subtisustatitness), последната като единство на икономическа
субтисубстатност* (economic subtisubstatness) и икономическо субтизапасност* (economic subtistockness); субстатна икономическа субтизначимост и запасова икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство (икономическият сустатит е типична реализация на икономическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Сустатитната икономическа субтизначимост е сустатитен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна сустатитна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субективностна сустатитна оценка, т.е. е субективно-субективностна сустатитна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical economic
appraisement), което е същото като субективистична сустатитна икономическа оценка* (subjectivistical economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното икореномическо субтиучастие. Сустатитната икономическа
субтизначимост е форма на съществуване на сустатитната икономическа
субтиенергия (economic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна икономическа субтиактивност (вж. икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна икономическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна икономическа
субтипотенциалност (също).
Сустатитната икономическа субтизначимост акцентира върху дейността
на сустатитния икономически субект, който формира структурата на сустатитния икономически субтиингредиент, последният в качеството му на икономически диспозант (т.е. като съотношение между икономическа същност и икономическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатитната икономическа субтизначимост са: (1) сустатитна трансцентитална икономическа
субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтитрансцентит
и същото като сустатитна икономическа ценностност и като сустатитна
икономическа ценност), (2) сустатитна инцентитална икономическа суб26
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тизначимост (същото като сустатитен икономически субтиинцентит и като
сустатитна икономическа феност), (3) сустатитна центитална икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтицентит
и като сустатитен икономически диспотант), (4) сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически
субтиуницентит и като сустатитен икономически диспотит) (фиг. 1 и табл.
1). Ако не е посочено друго, под сустатитна икономическа субтизначимост
обикновено се подразбира сустатитната трансцентитална икономическа субтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост

СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо
участие;
СС инцентитална
икономическа
значимост)

СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС инцентитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиинцентит
(СС икономическа
феност)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална икономическа
заделеност;
СС трансцентитален икономически
ин-терес;
СС икономически
интерес)

СС инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;
СС инцентитален
икономически интерес)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитната икономическа субтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС икономическа
значимост;
СС икономически
субективит

СС икотехномически принос;
СС икотехномически обективит

СС икореномическо участие;
СС икореномически субстантит

СС икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтисубективит;
СС икономическа
реализираност

СС икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиобективит;
СС икотехномическа
реализираност

СС икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтисубстантит;
СС икореномическа
реализираност

СС икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтисубективит;
СС икономически
ин-терес

СС икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиобективит;
СС икотехномическа
зададеност

СС икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтисубстантит;
СС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатитна икономическа субтизначимост и нейните разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир
– решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната икономическата субтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИСЗ – икономическа субтизначимост)

Икономическа
субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субстантит)

Сустатитна
ИСЗ
(икономически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИСЗ]
(вид икономически сустит)

Уницентитална ИСЗ

Трансцентитална ИСЗ

Инцентитална
ИСЗ

Центитална
ИСЗ

(икономически субтиуницентит)

(икономически
субтитрансцентит)

(икономически субтиинцентит)

(икономически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИСЗ]

[вътрешна определеност на
ИСЗ]

[външна определеност на
ИСЗ]

[общо понятие за определност на
ИСЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сустатитна
уницентитална
ИСЗ

Сустатитна
Сустатитна интрансцентитална центитална ИСЗ
ИСЗ

(сустатитен
икономически
субтиуницентит)

(сустатитен
икономически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икономически
субтиинцентит)

(сустатитен
икономически
субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИСЗ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИСЗ]

(вид сустит на
икономически
диспозит)

(вид сустит на
икономическа
същност)

(вид сустит на
икономическо
явление)

(вид сустит
на икономически диспозант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатна ИСЗ
(икономически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИСЗ]
(вид икономическа субстанция)

Запасова
ИСЗ
(икономически субтизапас)
[външно същество на
ИСЗ]
(вид икономическа суперстанта)

Субстатна уницентитална
ИСЗ

Субстатна трансцентитална
ИСЗ

Субстатна инцентитална ИСЗ

Субстатна
центитална
ИСЗ

(субстатен икономически субтиуницентит)

(субстатен икономически субтитрансцентит)

(субстатен икономически субтиинцентит)

(субстатен
икономически
субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИСЗ]

(вид субстанция на икономически диспозит)

(вид субстанция
на икономическа
същност)

(вид субстанция на икономическо явление)

(вид субстанция на икономически диспозант)

Запасова уницентитална
ИСЗ

Запасова трансцентитална
ИСЗ

Запасова инцентитална ИСЗ

Запасова центитална ИСЗ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИСЗ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИСЗ]

[външно същество на външната определеност
на ИСЗ]

[външно същество на общата определеност на
ИСЗ]

(вид суперстанта на икономически
диспозит)

(вид суперстанта на икономическа същност)

(вид суперстанта на икономическо явление)

(вид суперстанта на
икономически
диспозант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантна
ИСЗ
(икономически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИСЗ]
(вид икономически сустант)

Сустатантна
уницентитална
ИСЗ

Сустатантна
трансцентитална
ИСЗ

Сустатантна
инцентитална
ИСЗ

Сустатантна
центитална
ИСЗ

(сустатантен
икономически
субтиуницентит)

(сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икономически
субтиинцентит)

(сустатантен
икономически
субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИСЗ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИСЗ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИСЗ]

[общо същество на общата
определеност
на ИСЗ]

(вид сустант
на икономически диспозит)

(вид сустант на
икономическа
същност)

(вид сустант
на икономическо явление)

(вид сустант
на икономически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната икономическа субтизначимост са: сустатитна възпроизводствена икономическа субтизначимост* (sustatitic reproductional
economic subtisignificance), сустатитна производствена икономическа субтизначимост* (sustatitic production economic subtisignificance), сустатитна
разменна икономическа субтизначимост* (sustatitic exchange economic
subtisignificance), сустатитна разпределителна икономическа субтизначимост* (sustatitic distributional economic subtisignificance), сустатитна
потребителна икономическа субтизначимост* (sustatitic consumption economic subtisignificance), сустатитна стопанствена икономическа субтизначимост* (sustatitic protoeconomizing economic subtisignifi-cance), сустатитна следпроизводствена икономическа субтизначимост* (sustatitic postproduction economic subtisignificance), сустатитна предипотребителна икономическа субтизначимост* (sustatitic before-consumption economic subtisignificance), сустатитна посредническа икономическа субтизначимост*
(sustatitic intermediationary economic subtisignificance), сустатитна бизнес
икономическа
субтизначимост*
(sustatitic
business
economic
subtisignificance), сустатитна алокативна икономическа субтизначимост*
(sustatitic allocative economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална
сустатитна икономическа субтизначимост* (individual sustatitic economic
subtisignificance), фирмена сустатитна икономическа субтизначимост*
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(firm sustatitic economic subtisignificance), обществена сустатитна икономическа субтизначимост* (social sustatitic economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна усвоявана икономическа субтизначимост*
(sustatitic assimilated economic subtisignificance) и сустатитна създавана икономическа субтизначимост* (sustatitic gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателно сустатитна икономическа субтизначимост (същото като унисъзидателен икономически субтисустатит), (2) съзидателно сустатитна икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтисустатит), (3) изпълнително сустатитна икономическа субтизначимост (същото като изпълнителен икономически субтисустатит), (4) творческо сустатитна икономическа субтизначимост (същото като творчески икономически субтисустатит), (5) работно сустатитна икономическа субтизначимост (същото като
работен икономически субтисустатит), (6) сътворително сустатитна икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтисустатит). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
икономическата субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитната икономическа субтизначимост и тяхното място
сред разновидностите на икономическата субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИУС – икономическа субтизначимост)
Сустатитна
ИСЗ

Субстатна
ИСЗ

Запасова
ИСЗ

Сустатантна
ИСЗ

(икономически субтисустатит)

(икономически субтисубстат)

(икономически субтизапас)

(икономически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИСЗ]

[вътрешно същество на
ИСЗ]

[външно същество на
ИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИСЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтисустатит)

(сътворителен
икономически
субтисубстат)

(сътворителен
икономически
субтизапас)

(сътворителен
икономически
субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{икономическа субтипригодност}

{сустатитна
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
икономическа
субтипригодност}

{запасова икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
икономическа
субтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субтисубстантит)

Сътворителна
(пригодна)
ИСЗ
(сътворителен
икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИСЗ]
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) ИСЗ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние на ИСЗ]
{икономическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа
(ползваема)
ИСЗ
(творчески
икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИСЗ]
{икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна сустатитна
ИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ИСЗ

Работна (сметна) запасова
ИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИСЗ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова икономическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИСЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантно ИСЗ

(творчески икономически субтисустатит)

(творчески икономически субтисубстат)

(творчески икономически субтизапас)

(творчески икономически субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща) ИСЗ
(изпълнителен
икономически субтисубстантит)
{икономическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИСЗ]
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна)
ИСЗ
(съзидателен
икономически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИСЗ]
{икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИСЗ

(изпълнителен
икономически
субтисустатит)

(изпълнителен
икономически
субтисубстат)

(изпълнителен
икономически
субтизапас)

(изпълнителен
икономически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИСЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИСЗ

(съзидателен
икономически
субтисустатит)

(съзидателен
икономически
субтисубстат)

(съзидателен
икономически
субтизапас)

(съзидателен
икономически
субтисустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
субтиизгодност}

{субстатна
икономическа
субтиигодноност}

{запасова икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
Унисъзидател- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
на (удовлетИСЗ
ИСЗ
ИСЗ
ИСЗ
воряваща)
ИСЗ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
икономически
икономически
(унисъзидатесубтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
лен икономически суб[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състисубстантит)
тояние на цятояние на въттояние на вън- тояние на общолостното
съреш-ното
съшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
щество на
на ИСЗ]
ИСЗ]
тояние на
ИСЗ]
ИСЗ]
ИСЗ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икономиномическа
икономическа
икономическа
икономическа
ческа субтиусубтиудовлесубтиудовлетсубтиудовлет- субтиудовлетдовлетвотвореност}
вореност}
вореност}
вореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид иконона икономина икономина икономина икономимически специческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
ческа субстанфит)
танта)
ция)

СУСТАТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ (sustatitic
economic subtisignificance) (ки) – във:
сустатитна икономическа субтизначимост;
сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост;
сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост;
сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост;
сустатитна центитална икономическа субтизначимост.
СУСТАТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatitic economic pheness)
– същото като сустатитен икономически субтиинцентит и като сустатитно
инцентитално икономическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatitic economic pheness)
– същото като сустатитен икономически субтицентит и като сустатитно
центитално икономическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatitic economic pheness)
– същото като сустатитен икономически субтиуницентит и като сустатитно уницентитално икономическо субтиучастие.
37

1322

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (sustatitic economic
worthness) – същото като сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост и като сустатитна икономическа ценност.
СУСТАТИТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ*
(sustatitic
ecorenomic allotment) (икореномически задел) – същото като сустатитно икореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ
(sustatitic
ecorenomic allotment) (ки) – във:
сустатитна икореномическа заделеност (същото като сустатитно икореномическо обтиучастие);
сустатитна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатитен икореномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие);
сустатитна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатитен икореномически обтитрансцентит и като сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие);
сустатитна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
сустатитен икореномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие);
сустатитна центитална икореномическа заделеност (същото като сустатитен икореномически обтицентит и като сустатитно центитално икореномическо обтиучастие).
СУСТАТИТНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ОТДАДЕНОСТ*
(sustatitic
ecorenomic givenness) – същото като сустатитна икореномическа ценностност и като сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatitic ecorenomic
pheness) – същото като сустатитен икореномически субтиинцентит и като
сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatitic ecorenomic
pheness) – същото като сустатитен икореномически субтицентит и като
сустатитно центитално икореномическо субтиучастие.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatitic ecorenomic
pheness) – същото като сустатитен икореномически субтиуницентит и като
сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (sustatitic
ecotechnomic assignment) – същото като сустатитен икотехномически обтипринос.
СУСТАТИТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЗАДАДЕНОСТ
(sustatitic
ecotechnomic assignment) (ки) – във:
сустатитна икотехномическа зададеност (същото като сустатитен
икотехномически обтипринос);
сустатитна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтиинцентит);
сустатитна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото
като сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтитрансцентит);
сустатитна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатитен
икотехномически обтиуницентит);
сустатитна центитална икотехномическа зададеност (същото като
сустатитен центитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтицентит).
СУСТАТИТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ
(sustatitic
ecotechnomic allotment) (ки) – във:
сустатитна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтиинцентит);
сустатитна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото като сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтитрансцентит);
сустатитна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатитен
икотехномически обтиуницентит);
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитна центитална икотехномическа заделеност (същото като
сустатитен центитален икотехномически обтипринос и сустатитен икотехномически обтицентит).
СУСТАТИТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (sustatitic
ecotechnomic substantivity) (ки) – във:
вътрешна сустатитна икотехномическа субстантивност (вж. сустатитен икотехномически обективит).
СУСТАТИТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatitic ecotechnomic
pheness) – същото като сустатитен икотехномически субтиинцентит и като
сустатитно инцентитално икотехномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatitic ecotechnomic
pheness) – същото като сустатитен икотехномически субтицентит и като
сустатитно центитално икотехномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatitic ecotechnomic
pheness) – същото като сустатитен икотехномически субтиуницентит и като
сустатитно уницентитално икотехномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (sustatitic
ecotechnomic worthness) – същото като сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сустатитно икотехномическо усърдие.
СУСТАТИТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic
ecounirenomic allotment) (сустатитен икоуниреномически задел) – същото като
сустатитно икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (sustatitic
ecounirenomic allotment) (ки) – във:
сустатитна икоуниреномическа заделеност (същото като сустатитно
икоуниреномическо обтиучастие);
сустатитна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатитна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит и като сустатитно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
сустатитен икоуниреномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сустатитна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
сустатитен икоуниреномически обтицентит и като сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие).
СУСТАТИТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (sustatitic
ecounirenomic givenness) – същото като сустатитна икоуниреномическа ценностност и като сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (sustatitic ecounirenomic pheness) – същото като сустатитен икоуниреномически субтиинцентит и като сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(sustatitic
ecounirenomic pheness) – същото като сустатитен икоуниреномически субтицентит и като сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(sustatitic
ecounirenomic pheness) – същото като сустатитен икоуниреномически субтиуницентит и като сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic incentital ecocorenomic allotment) – същото като сустатитна
икокореномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(sustatitic incentital economic allotment) – същото като сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтиинцентит.
СУСТАТИТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(sustatitic incentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икономически инцентит, (*) – сустатитен инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище количестве41
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------но определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икономически субект [на субективностен сустатитен икономически
субект* (subjectivitical sustatitic economic subject)] за нейния сустатитен инцентитален икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически инцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за сустатитна инцентитална
икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтиинцентит и като сустатитена икономическа феност) и сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтиинцентит и като сустатитен инцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата
сустатитност* (economic sustatitness), последната като единство на икономическа субстатност* (economic substatness) и икономическа запасност*
(economic stockness); субстатна инцентитална икономическа значимост и
запасова инцентитална икономическа значимост, взети заедно в тяхното цялостно единство (икономическият сустатит е типична реализация на икономическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Сустатитната инцентитална икономическа значимост е форма на съществуване на сустатитната инцентитална икономическа енергия (sustatitic
incentital economic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна инцентитална икономическа активност (вж. сустатитна инцентитална икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна инцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
сустатитна инцентитална икономическа потенциалност (също). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитната икономическа значимост
(вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо участие;
СС инцентитална
икономическа значимост)

СС инцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС инцентитално
икотехномически
принос)

СС инцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически субтиинцентит
(СС икономическа феност);

СС инцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномичес-ки субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;
СС инцентитален
икономически интерес)

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност)

СС инцентитално
икореномическо
участие;
СС икореномически инцентит
(СС инцентитално
икореномическо
участие;
СС инцентитатлноикореномическо участие)

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитна инцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на сустатитното инцентитално икореномическо
участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

43

1328

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатитната инцентитална икономическа значимост са (1) сустатитна инцентитална
икономическа субтиначимост (сустатитен икономически субтиинцентит) и
(2) сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост (сустатитен
икономически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната инцентитална икономическа значимост са: сустатитна възпроизводствена инцентитална икономическа значимост*
(reproductional incentital economic significance), сустатитна производствена
инцентитална икономическа значимост* (sustatitic production incentital
economic significance), сустатитна разменна инцентитална икономическа
значимост* (sustatitic exchange incentital economic significance), сустатитна
разпределителна инцентитална икономическа значимост* (sustatitic distributional incentital economic significance), сустатитна потребителна инцентитална икономическа значимост* (sustatitic consumption incentital economic significance), сустатитна стопанствена инцентитална икономическа значимост* (sustatitic protoeconomizing incentital economic significance),
сустатитна следпроизводствена инцентитална икономическа значимост* (sustatitic post-production incentital economic significance), сустатитна
предипотребителна инцентитална икономическа значимост* (sustatitic
before-consumption incentital economic significance), сустатитна посредническа инцентитална икономическа значимост* (sustatitic intermediationary
incentital economic significance), сустатитна бизнес икономическа значимост* (sustatitic business incentital economic significance), сустатитна алокативна инцентитална икономическа значимост* (sustatitic allocative
incentital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатитна инцентитална икономическа значимост* (individual sustatitic incentital
economic significance), фирмена сустатитна инцентитална икономическа
значимост* (firm sustatitic incentital economic significance), обществена сустатитна инцентитална икономическа значимост* (social sustatitic
incentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна инцентитална усвоявана икономическа значимост* (sustatitic incentital assimilated economic significance) и сустатитна
инцентитална създавана икономическа значимост* (sustatitic incentital
gived economic significance).
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната инцентитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна сустатитна инцентитална икономическа значимост* (unimaking
sustatitic incentital economic significance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически сустатит* (unimaking incentital economic
sustatite)], (2) съзидателна сустатитна инцентитална икономическа значимост* (making sustatitic incentital economic significance) [същото като съзидателен инцентитален икономически сустатит* (making incentital
economic sustatite)], (3) изпълнителна сустатитна инцентитална икономическа значимост* (implementationary sustatitic incentital economic
significance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически сустатит* (implementationary incentital economic sustatite)], (4) творческа сустатитна инцентитална икономическа значимост* (creative sustatitic
incentital economic significance) [същото като творчески инцентитален икономически сустатит* (creative incentital economic sustatite)], (5) работна
сустатитна инцентитална икономическа значимост* (working sustatitic
incentital economic significance) [същото като работен инцентитален икономически сустатит* (working incentital economic sustatite)], (6) сътворителна
сустатитна инцентитална икономическа значимост* (performing sustatitic
incentital economic significance) [същото като сътворителен инцентитален
икономически сустатит* (performing incentital economic sustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната инцентитална икономическа значимост и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталната икономическа значимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИЗ – инцентитална икономическа значимост)

Инцентитална
икономическа
значимост
(ИЦИЗ)
(инцентитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ИЦИЗ

Субстатна
ИЦИЗ

Запасова
ИЦИЗ

Сустатантна
ИЦИЗ

(инцентитален
икономически
сустатит;

(инцентитален
икономически
субстат;

(инцентитален икономически запас;

(инцентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
инцентит)

субстатен икономически инцентит)

запасов икономически инцентит)

сустатитен
икономически
инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИЗ]

[външно същество на
ИЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ИЦИЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
запас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически инцентит)

сътворителен
субстатен икономически инцентит)

сътворителен
запасов икономически инцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа пригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
пригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЦИЗ
(работен инцентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИЗ

(работен инцентитален икономически сустатит;

(работен инцентитален икономически субстат;

(работен инцентитален икономически запас;

(работен инцентитален икономически сустатант;

работен суста- работен субстатитен икономитен икономически инцентит) чески инцентит)

работен запасов
икономически
инцентит)

работен сустатантен икономически инцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ИЦИЗ
(творчески инцентитален
икономически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИЗ

(творчески инцентитален
икономически
сустатит;

(творчески инцентитален
икономически
субстат;

(творчески инцентитален
икономически
запас;

(творчески инцентитален икономически
сустатант;

творчески сустатитен икономически инцентит)

творчески субс- творчески запататен икономисов икономически инцентит) чески инцентит)

творчески сустатантен икономически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
субстантит)
[външно състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
запас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически инцентит)

изпълнителен
субстатен икономически инцентит)

изпълнителен
запасов икономически инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа задоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИЗ

Съзидателна
(изгодна)
ИЦИЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
запас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
сустатант;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субстантит)

съзидателен
сустатитен икономически инцентит)

съзидателен
субстатен икономически инцентит)

съзидателен
запасов икономически инцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
инцентит)

[вътрешно състояние на
ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
изгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

{инцентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИЗ
ИЦИЗ
ИЦИЗ
ИЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИЗ

(унисъзидателен инцентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икономически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икономически запас;

(унисъзидателен инцентитален икономически субстантит)

(унисъзидателен инцентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически инцентит)

унисъзидателен
запасов икономически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИЗ]
{инцентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

СУСТАТИТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatitic incentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икономически обтиинцентит, сустатитна инцентитална икономическа заделеност, сустатитен инцентитален икономически интерес, (*) – сустатитен инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище и като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен
икономически субект [на субективностен сустатитен икономически субект* (subjectivitical sustatitic economic subject)] за нейния сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от
конкретните изрази на икономическата обтисустатитност* (economic
obtisustatitness), последната като единство на икономическа обтисубстатност* (economic obtisubstatness) и икономическа обтизапасност* (economic
obtistockness); субстатна инцентитална икономическа обтизначимост и запасова инцентитална икономическа обтизначимост, взети заедно в тяхното
цялостно единство (икономическият сустатит е типична реализация на икономическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Сустатитната инцентитална икономическа обтизначимост е сустатитен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна сустатитна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субективностна сустатитна оценка, т.е. е обективносубективностна сустатитна икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical sustatitic economic appraisement), което е същото като субектностна сустатитна икономическа оценка* (subjectiveneous sustatitic
economic appraisement). Сустатитната инцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на сустатитната инцентитална икономическа обтиенергия (sustatitic incentital economic obtienergy) и отношение
на признаване на приложената сустатитна инцентитална икономическа обтиактивност (вж. сустатитна инцентитална икономическа обтидейност).
Тя е кинестично опредметена сустатитна инцентитална икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна инцентитална
икономическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната
икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното инцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо
участие;
СС инцентитална
икономическа
значимост)

СС инцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС инцентитален
икотехномически
принос)

СС инцентитално икореномическо участие;
СС икореномически инцентит
(СС инцентитално икореномическо участие)

СС инцентитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиинцентит
(СС икономическа
феност)

СС инцентитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;
СС инцентитален
икономически интерес)

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатитното инцентитално икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка
– определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната инцентитална икономическа обтизначимост са: сустатитна възпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic reproductional incentital economic obtisignificance), сустатитна производствена инцентитална икономическа обтизначимост*
(sustatitic production incentital economic obtisignificance), сустатитна разменна инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic exchange
incentital economic obtisignificance), сустатитна разпределителна инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic distributional incentital
economic obtisignificance), сустатитна потребителна инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic consumption incentital economic obtisignificance), сустатитна стопанствена инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic protoeconomizing incentital economic obtisignificance),
сустатитна следпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic post-production incentital economic obtisignificance), сустатитна предипотребителна инцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic before-consumption incentital economic obtisignificance), сустатитна посредническа инцентитална икономическа обтизначимост*
(sustatitic intermediationary incentital economic obtisignificance), сустатитна
бизнес икономическа обтизначимост* (sustatitic business incentital economic
obtisignificance), сустатитна алокативна инцентитална икономическа
обтизначимост* (sustatitic allocative incentital economic obtisignificance) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост* (individual sustatitic incentital economic obtisignificance), фирмена сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост* (firm
sustatitic incentital economic obtisignificance), обществена сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост* (social sustatitic incentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна инцентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (sustatitic incentital assimilated economic obtisignificance) и сустатитна инцентитална създавана икономическа обтизначимост* (sustatitic incentital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната инцентитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост*
55

1340

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking sustatitic incentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатит* (unimaking incentital
economic obtisustatite)], (2) съзидателна сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост* (making sustatitic incentital economic obtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически обтисустатит* (making incentital economic obtisustatite)], (3) изпълнителна
сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary sustatitic incentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически обтисустатит* (implementationary incentital economic obtisustatite)], (4) творческа сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост* (creative sustatitic incentital economic
obtisignificance) [същото като творчески инцентитален икономически обтисустатит* (creative incentital economic obtisustatite)], (5) работна сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост* (working sustatitic
incentital economic obtisignificance) [същото като работен инцентитален
икономически обтисустатит* (working incentital economic obtisustatite)], (6)
сътворителна сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост* (performing sustatitic incentital economic obtisignificance) [същото като
сътворителен инцентитален икономически обтисустатит* (performing
incentital economic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната инцентитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – инцентитална икономическа обтизначимост)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост
(ИЦИОЗ)
(инцентитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИОЗ

Субстатна
ИЦИОЗ

Запасова
ИЦИОЗ

Сустатантна
ИЦИОЗ

(инцентитален
икономически
обтисустатит;

(инцентитален
икономически
обтисубстат;

(инцентитален икономически обтизапас;

(инцентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

субстатен икономически обтиинцентит)

запасов икономически обтиинцентит)

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИОЗ]

[външно същество на
ИЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИОЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИОЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически обтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЦИОЗ
(работен инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИОЗ

(работен инцентитален икономически
обтисустатит;

(работен инцентитален икономически обтисубстат;

(работен инцентитален икономически обтизапас;

(работен инцентитален икономически обтисустатант;

работен сустатитен икономически
обтиинцентит)

работен субстатен икономически обтиинцентит)

работен запасов
икономически
обтиинцентит)

работен сустатантен икономически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ИЦИОЗ
(творчески инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИОЗ

(творчески инцентитален
икономически
обтисустатит;

(творчески инцентитален
икономически
обтисубстат;

(творчески инцентитален
икономически
обтизапас;

(творчески инцентитален икономически
обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтиинцентит)

творчески субстатен икономически обтиинцентит)

творчески запасов икономически обтиинцентит)

творчески сустатантен икономически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИОЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИОЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

61

1346

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ИЦИОЗ
(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИОЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтиинцентит)

съзидателен
запасов икономически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
ИЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИОЗ
(унисъзидателен инцентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТИТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatitic incentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икономически субтиинцентит, сустатитна икономическа феност, (*) – сустатитен инцентитален икономически
ингредиент, който на феноменно равнище и като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икономически субект [на субективностен сустатитен икономически
субект* (subjectivitical sustatitic economic subject)] за нейния сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един
от конкретните изрази на икономическата субтисустатитност* (economic
subtisustatitness), последната като единство на икономическа субтисубстатност* (economic subtisubstatness) и икономическа субтизапасност*
(economic subtistockness); субстатна инцентитална икономическа субтизначимост и запасова инцентитална икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство (икономическият сустатит е типична реализация на икономическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитната инцентитална икономическа субтизначимост е
сустатитен икономически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субективностна сустатитна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна сустатитна оценка, т.е. е
субективно-субективностна сустатитна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical sustatitic economic appraisement), което е същото като субективистична сустатитна икономическа оценка* (subjectivistical sustatitic
economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното инцентиталното
икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитната икономическата субтизначимост (вж. фиг. 1). Сустатитната инцентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на сустатитната инцентитална икономическа субтиенергия (sustatitic incentital
economic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна
инцентитална икономическа субтиактивност (вж. сустатитна инцентитална икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна
инцентитална икономическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна инцентитална икономическа субтипотенциалност
(също).
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо
участие;
СС инцентитална
икономическа
значимост)

СС инцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС инцентитален
икотехномически
принос)

СС инцентитално икореномическо участие;
СС икореномически инцентит
(СС инцентитално икореномическо участие)

СС инцентитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиинцентит
(СС икономическа
феност)

СС инцентитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;
СС инцентитален
икономически интерес)

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатитното инцентитално икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната инцентитална икономическа субтизначимост са:
сустатитна възпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic reproductional incentital economic subtisignificance), сустатитна производствена инцентитална икономическа субтизначимост*
(sustatitic production incentital economic subtisignificance), сустатитна разменна инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic exchange
incentital economic subtisignificance), сустатитна разпределителна инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic distributional incentital
economic subtisignificance), сустатитна потребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic consumption incentital economic
subtisignificance), сустатитна стопанствена инцентитална икономическа
субтизначимост* (sustatitic protoeconomizing incentital economic subtisignificance), сустатитна следпроизводствена инцентитална икономическа
субтизначимост*
(sustatitic
post-production
incentital
economic
subtisignificance), сустатитна предипотребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic before-consumption incentital economic
subtisignificance), сустатитна посредническа инцентитална икономическа
субтизначимост*
(sustatitic
intermediationary
incentital
economic
subtisignificance), сустатитна бизнес икономическа субтизначимост*
(sustatitic business incentital economic subtisignificance), сустатитна алокативна инцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic allocative
incentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатитна
инцентитална икономическа субтизначимост* (individual sustatitic
incentital economic subtisignificance), фирмена сустатитна инцентитална
икономическа субтизначимост* (firm sustatitic incentital economic
subtisignificance), обществена сустатитна инцентитална икономическа
субтизначимост* (social sustatitic incentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна инцентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (sustatitic incentital assimilated economic subtisignificance) и
сустатитна инцентитална създавана икономическа субтизначимост*
(sustatitic incentital gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната инцентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост*
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking sustatitic incentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен инцентитален икономически субтисустатит* (unimaking
incentital economic subtisustatite)], (2) съзидателна сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост* (making sustatitic incentital economic
subtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически
субтисустатит* (making incentital economic subtisustatite)], (3) изпълнителна сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary sustatitic incentital economic subtisignificance) [същото като изпълнителен инцентитален икономически субтисустатит* (implementationary
incentital economic subtisustatite)], (4) творческа сустатитна инцентитална
икономическа субтизначимост* (creative sustatitic incentital economic
subtisignificance) [същото като творчески инцентитален икономически субтисустатит* (creative incentital economic subtisustatite)], (5) работна сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост* (working sustatitic
incentital economic subtisignificance) [същото като работен инцентитален
икономически субтисустатит* (working incentital economic subtisustatite)],
(6) сътворителна сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост* (performing sustatitic incentital economic subtisignificance) [същото като
сътворителен инцентитален икономически субтисустатит* (performing
incentital economic subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

67

1352

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната инцентитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – инцентитална икономическа субтизначимост)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост (ИЦИСЗ)
(инцентитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИСЗ

Субстатна
ИЦИСЗ

Запасова
ИЦИСЗ

Сустатантна
ИЦИСЗ

(инцентитален
икономически
субтисустатит;

(инцентитален икономически субтисубстат;

(инцентитален икономически субтизапас;

(инцентит-ален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

субстатен икономически
субтиинцентит)

запасов икономически
субтиинцентит)

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИСЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИСЗ]

[външно същество на
ИЦИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИСЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИСЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЦИСЗ
(работен инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
ИЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИСЗ

(работен инцентитален икономически субтисустатит;

(работен инцентитален икономически субтисубстат;

(работен инцентитален икономически субтизапас;

(работен инцентитален икономически субтисустатант;

работен сустатитен икономически
субтиинцентит)

работен субстатен икономически субтиинцентит)

работен запасов
икономически
субтиинцентит)

работен сустатантен икономически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ИЦИСЗ
(творчески инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИСЗ

(творчески инцентитален икономически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икономически
субтисубстат;

(творчески инцентитален икономически субтизапас;

(творчески инцентитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтиинцентит)

творчески субстатен икономически субтиинцентит)

творчески запасов икономически субтиинцентит)

творчески сустатантен икономически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИСЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИСЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ИЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ИЦИСЗ
(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИСЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиинцентит)

съзидателен
запасов икономически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
ИЦИСЗ
(унисъзидател(унисъзидателен инцентитален ен инцентитаикономически
лен икономисубтисустатит; чески субтисубстат;
(унисъзидатеунисъзидателен унисъзидателен
лен инценсустатитен ико- субстатен икотитален икономически суб- номически суб- номически субтиинцентит)
тиинцентит)
тисубстантит)
[цялостно със[цялостно със[цялостно състояние
на
цятояние на въттояние на
лостното
сърешното същесИЦИСЗ]
щество на
тво на ИЦИСЗ]
{инцентиИЦИСЗ]
тална иконо{субстатна
мическа субти- {сустатитна
инцентиинцентиудовлетворетална
иконотална
икононост}
мическа субтимическа суб(вид иконоудовлетворетиудовлетвомически специност}
реност}
фит)
(вид специфит
(вид специфит
на икономина икономически сустит)
ческа субстанция)
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ИЦИСЗ

(унисъзидателен инцентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икономически
субтисустатант;

унисъзидателен
запасов икономически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИСЗ]

{запасова инцентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТИТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic incentital ecorenomic allotment) – същото като сустатитен
икореномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (sustatitic incentital ecotechnomic assignment) – същото като сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен иконотехмически обтиинцентит.
СУСТАТИТНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic incentital ecounirenomic allotment) – същото като суста74
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титен икоуниреномически обтиинцентит и като сустатитно инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА ОТДАДЕНОСТ (sustatitic givenness) (ки) – във:
сустатитна икореномическа отдаденост (същото като сустатитна икореномическа ценностност и като сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие).
СУСТАТИТНА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (sustatitic substantivity of the ecorenomic thing) – вж. [1] сустатитен икотехномически обективит; [2] сустатитен икономически субективит.
СУСТАТИТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic transcentital ecocorenomic allotment) – същото като сустатитна икокореномически обтитрансцентит и като сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic transcentital economic allotment) – същото като сустатитна
трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически
обтитрансцентит.
СУСТАТИТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (sustatitic transcentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икономически трансцентит, (*) – сустатитен трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството
й на сустатитен икономически субект [на субективностен сустатитен
икономически субект* (subjectivitical sustatitic economic subject)] за нейния
сустатитен трансцентитален икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически трансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за
сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като
сустатитен икономически субтитрансцентит и като сустатитена икономическа ценност) и сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтитрансцентит и като сустатитен трансцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост (вж.) и
един от конкретните изрази на икономическата сустатитност* (economic
sustatitness), последната като единство на икономическа субстатност*
(economic substatness) и икономическа запасност* (economic stockness); субстатна трансцентитална икономическа значимост и запасова трансцентитална икономическа значимост, взети заедно в тяхното цялостно единство
(икономическият сустатит е типична реализация на икономическия сустит)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитната
трансцентитална икономическа значимост е форма на съществуване на сустатитната трансцентитална икономическа енергия (sustatitic transcentital
economic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна
трансцентитална икономическа активност (вж. сустатитна трансцентитална икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна трансцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икономическа потенциалност (също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сустатитното трансцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитната икономическа
значимост (наред със сустатитната уницентитална икономическа значимост, сустатитната центитална икономическа значимост и сустатитната
инцентитална икономическа значимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под сустатитна икономическа значимост обикновено се подразбира сустатитната трансцентиталната икономическа значимост.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост)

СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо
участие;
СС икотехномически принос)

СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
усърдие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическа заделеност;
СС икореномическа заделеност)

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална икономическа заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

Фиг. 1. Сустатитна трансцентитална икономическа значимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на сустатитното трансцентитално икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка
– определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатитната трансцентитална икономическа значимост са (1) сустатитна трансцентитална икономическа субтиначимост (сустатитен икономически субтитрансцентит) и (2) сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост (сустатитен икономически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната трансцентитална икономическа значимост са: сустатитна възпроизводствена трансцентитална икономическа значимост* (reproductional transcentital economic significance), сустатитна производствена трансцентитална икономическа значимост* (sustatitic
production transcentital economic significance), сустатитна разменна трансцентитална икономическа значимост* (sustatitic exchange transcentital
economic significance), сустатитна разпределителна трансцентитална
икономическа значимост* (sustatitic distributional transcentital economic
significance), сустатитна потребителна трансцентитална икономическа
значимост* (sustatitic consumption transcentital economic significance), сустатитна стопанствена трансцентитална икономическа значимост*
(sustatitic protoeconomizing transcentital economic significance), сустатитна
следпроизводствена
трансцентитална
икономическа
значимост*
(sustatitic post-production transcentital economic significance), сустатитна предипотребителна трансцентитална икономическа значимост* (sustatitic
before-consumption transcentital economic significance), сустатитна посредническа трансцентитална икономическа значимост* (sustatitic intermediationary transcentital economic significance), сустатитна бизнес икономическа
значимост* (sustatitic business transcentital economic significance), сустатитна алокативна трансцентитална икономическа значимост* (sustatitic
allocative transcentital economic significance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатитна трансцентитална икономическа значимост* (individual sustatitic
transcentital economic significance), фирмена сустатитна трансцентитална
икономическа значимост* (firm sustatitic transcentital economic significance),
обществена сустатитна трансцентитална икономическа значимост*
(social sustatitic transcentital economic significance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
сустатитна трансцентитална икономическа значимост* (absolute sustatitic transcentital economic significance) и относителна сустатитен трансцентитална икономическа значимост* (relative sustatitic transcentital eco78
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic significance), а според факторната икономическа определеност – трудово-определена сустатитна трансцентитална икономическа значимост
участие* (labourly-determinate sustatitic transcentital economic significance) и
физическо-определена сустатитна трансцентитална икономическа значимост* (physically-determinate sustatitic transcentital economic significance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна трансцентитална усвоявана икономическа
значимост* (sustatitic transcentital assimilated economic significance) и сустатитна трансцентитална създавана икономическа значимост* (sustatitic
transcentital gived economic significance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната трансцентитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна сустатитна трансцентитална икономическа значимост*
(unimaking sustatitic transcentital economic significance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически сустатит* (unimaking transcentital economic sustatite)], (2) съзидателна сустатитна трансцентитална
икономическа значимост* (making sustatitic transcentital economic
significance) [същото като съзидателен трансцентитален икономически
сустатит* (making transcentital economic sustatite)], (3) изпълнителна сустатитна трансцентитална икономическа значимост* (implementationary
sustatitic transcentital economic significance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически сустатит* (implementationary transcentital
economic sustatite)], (4) творческа сустатитна трансцентитална икономическа значимост* (creative sustatitic transcentital economic significance) [същото като творчески трансцентитален икономически сустатит* (creative
transcentital economic sustatite)], (5) работна сустатитна трансцентитална
икономическа значимост* (working sustatitic transcentital economic significance) [същото като работен трансцентитален икономически сустатит*
(working transcentital economic sustatite)], (6) сътворителна сустатитна
трансцентитална икономическа значимост* (performing sustatitic transcentital economic significance) [същото като сътворителен трансцентитален
икономически сустатит* (performing transcentital economic sustatite)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната
икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната трансцентитална икономическа значимост и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИЗ – трансцентитална икономическа значимост)

Трансцентитална икономическа значимост (ТЦИЗ)
(трансцентитален икономически субстантит)

Сустатитна
ТЦИЗ

Субстатна
ТЦИЗ

Запасова
ТЦИЗ

Сустатантна
ТЦИЗ

(трансцентитален икономически сустатит;

(трансцентитален икономически субстат;

(трансцентитален икономически запас;

(трансцентитален икономически сустатант;

субстатен икономически
трансцентит)

запасов икономически
трансцентит)

сустатитен
икономически
трансцентит)

[вътрешно същество на
ТЦИЗ]

[външно същество на
ТЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИЗ]

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

сустатитен
икономически
трансцентит)
[цялостно същество на
ТЦИЗ]
(вид икономически сустит)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ТЦИЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически запас;

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икономически
трансцентит)

сътворителен
запасов икономически трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икономическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
ТЦИЗ
Работна (сметна) ТЦИЗ
(работен трансцентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) субстатна
ТЦИЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИЗ

(работен транс- (работен трансцентитален ико- центитален икономически сус- номически субтатит;
стат;

(работен трансцентитален
икономически
запас;

(работен трансцентитален
икономически
сустатант;

работен сустатитен икономически трансцентит)

работен субстатен икономически трансцентит)

работен запасов
икономически
трансцентит)

работен сустатантен икономически трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ТЦИЗ
(творчески
трансцентитален икономически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИЗ

(творчески
трансцентитален икономически сустатит;

(творчески
трансцентитален икономически субстат;

(творчески
трансцентитален икономически запас;

(творчески
трансцентитален икономически сустатант;

творчески сустатитен икономически трансцентит)

творчески субстатен икономически трансцентит)

творчески запасов икономически трансцентит)

творчески сустатантен икономически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икономически трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически запас;

(съзидателен
трансцентитален икономически сустатант;

съзидателен
сустатитен икономически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икономически
трансцентит)

съзидателен
запасов икономически трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икономическа изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

85

1370

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИЗ
ТЦИЗ
ТЦИЗ
ТЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТИТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatitic transcentital economic obtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатитен икономически обтитрансцентит, сустатитна трансцентитална икономическа заделеност, сустатитен
трансцентитален икономически интерес, (*) – сустатитен трансцентитален
икономически ингредиент, който на същностно равнище и като обективна
проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икономически субект [на субективностен сустатитен
икономически субект* (subjectivitical sustatitic economic subject)] за нейния
сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като
сустатитен икотехномически обтитрансцентит) в икотехномическото въз86
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтисустатитност* (economic obtisustatitness), последната като единство на икономическа обтисубстатност* (economic obtisubstatness) и икономическа обтизапасност* (economic obtistockness); субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост и запасова трансцентитална икономическа обтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство (икономическият сустатит е типична реализация на икономическия сустит) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатитната трансцентитална икономическа
обтизначимост е сустатитен икономически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субективностна сустатитна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна сустатитна
оценка, т.е. е обективно-субективностна сустатитна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical sustatitic economic appraisement), което е същото
като субектностна сустатитна икономическа оценка* (subjectiveneous
sustatitic economic appraisement). Сустатитната трансцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на сустатитната трансцентитална икономическа обтиенергия (sustatitic transcentital economic
obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна трансцентитална икономическа обтиактивност (вж. сустатитна трансцентитална
икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна трансцентитална икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икономическа обтипотенциалност
(също).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сустатитното трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитната икономическа обтизначимост (наред със сустатитната уницентитална икономическа
обтизначимост, сустатитната центитална икономическа обтизначимост и
сустатитната инцентитална икономическа обтизначимост) (вж. фиг. 1).
Ако не е посочено друго, под сустатитна икономическа обтизначимост обикновено се подразбира сустатитната трансцентиталната икономическа обтизначимост.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост)

СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо
участие;
СС икотехномически принос)

СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
усърдие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическа заделеност;
СС икореномическа заделеност)

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална икономическа заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

Фиг. 1. Сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатитното трансцентитално
икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната трансцентитална икономическа обтизначимост са:
сустатитна възпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic reproductional transcentital economic obtisignificance),
сустатитна производствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic production transcentital economic obtisignificance), сустатитна разменна трансцентитална икономическа обтизначимост*
(sustatitic exchange transcentital economic obtisignificance), сустатитна разпределителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic
distributional transcentital economic obtisignificance), сустатитна потребителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic consumption transcentital economic obtisignificance), сустатитна стопанствена
трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic protoeconomizing transcentital economic obtisignificance), сустатитна следпроизводствена
трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic post-production
transcentital economic obtisignificance), сустатитна предипотребителна
трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic beforeconsumption transcentital economic obtisignificance), сустатитна посредническа трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic intermediationary transcentital economic obtisignificance), сустатитна бизнес икономическа обтизначимост* (sustatitic business transcentital economic obtisignificance), сустатитна алокативна трансцентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic allocative transcentital economic obtisignificance) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост* (individual sustatitic transcentital economic obtisignificance), фирмена сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост* (firm
sustatitic transcentital economic obtisignificance), обществена сустатитна
трансцентитална икономическа обтизначимост* (social sustatitic transcentital economic obtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост* (absolute
sustatitic transcentital economic obtisignificance) и относителна сустатитна
трансцентитална икономическа обтизначимост* (relative sustatitic transcentital economic obtisignificance), а според факторната икономическа определеност – трудово-определена сустатитна трансцентитална икономическа значимост обтиучастие* (labourly-determinate sustatitic transcentital
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic obtisignificance) и физическо-определена сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост* (physically-determinate sustatitic
transcentital economic obtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна трансцентитална усвоявана икономическа
обтизначимост* (sustatitic transcentital assimilated economic obtisignificance) и
сустатитна трансцентитална създавана икономическа обтизначимост*
(sustatitic transcentital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната трансцентитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост* (unimaking sustatitic transcentital economic obtisignificance) [същото като
унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатит* (unimaking transcentital economic obtisustatite)], (2) съзидателна сустатитна
трансцентитална икономическа обтизначимост* (making sustatitic transcentital economic obtisignificance) [същото като съзидателен трансцентитален икономически обтисустатит* (making transcentital economic
obtisustatite)], (3) изпълнителна сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост* (implementationary sustatitic transcentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически
обтисустатит* (implementationary transcentital economic obtisustatite)], (4)
творческа сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост*
(creative sustatitic transcentital economic obtisignificance) [същото като творчески трансцентитален икономически обтисустатит* (creative transcentital
economic obtisustatite)], (5) работна сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост* (working sustatitic transcentital economic obtisignificance) [същото като работен трансцентитален икономически обтисустатит* (working transcentital economic obtisustatite)], (6) сътворителна сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост* (performing
sustatitic transcentital economic obtisignificance) [същото като сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатит* (performing transcentital
economic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната трансцентитална икономическа обтизначимост и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – трансцентитална икономическа обтизначимост)

Трансцентитална икономическа
обтизначимост
(ТЦИОЗ)
(трансцентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
ТЦИОЗ

Субстатна
ТЦИОЗ

Запасова
ТЦИОЗ

Сустатантна
ТЦИОЗ

(трансцентитален икономически обтисустатит;

(трансцентитален икономически обтисубстат;

(трансцентитален икономически обтизапас;

(трансцентитален икономически
обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

субстатен икономически обтитрансцентит)

запасов икономически обтитрансцентит)

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИОЗ]

[външно същество на
ТЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИОЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ТЦИОЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ТЦИОЗ
(работен трансцентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ТЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ТЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИОЗ

(работен трансцентитален
икономически
обтисустатит;

(работен трансцентитален
икономически
обтисубстат;

(работен трансцентитален
икономически
обтизапас;

(работен трансцентитален
икономически
обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтитрансцентит)

работен субстатен икономически обтитрансцентит)

работен запасов
икономически
обтитрансцентит)

работен сустатантен икономически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

на форма на
икономическа
субстанция)
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Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ТЦИОЗ
(творчески
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИОЗ

(творчески
трансцентитален икономически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икономически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икономически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икономически обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтитрансцентит)

творчески субстатен икономически обтитрансцентит)

творчески запасов икономически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)
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творчески сустатантен икономически обтитрансцентит)
[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]
{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИОЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИОЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

95

1380

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИОЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИОЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИОЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТИТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatitic transcentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икономически субтитрансцентит, сустатитна икономическа ценностност, сустатитна икономическа ценност, (*) – сустатитен трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно равнище и като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икономически субект [на субективностен сустатитен икономически субект*
(subjectivitical sustatitic economic subject)] за нейния сустатитен трансценти97
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тален икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтитрансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във
икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от
конкретните изрази на икономическата субтисустатитност* (economic
subtisustatitness), последната като единство на икономическа субтисубстатност* (economic subtisubstatness) и икономическа субтизапасност*
(economic subtistockness); субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост и запасова трансцентитална икономическа субтизначимост,
взети заедно в тяхното цялостно единство (икономическият сустатит е типична реализация на икономическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитната трансцентитална икономическа субтизначимост е сустатитен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна сустатитна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна сустатитна
оценка, т.е. е субективно-субективностна сустатитна икономическа
оценка* (subjectively-subjectivitical sustatitic economic appraisement), което е
същото като субективистична сустатитна икономическа оценка* (subjectivistical sustatitic economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното
трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитната икономическата субтизначимост (наред със
сустатитната уницентитална икономическа субтизначимост, сустатитната центиталната икономическа субтизначимост и сустатитната инцентиталната икономическа субтизначимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено
друго, под сустатитна икономическа субтизначимост обикновено се подразбира сустатитнага трансцентитална икономическа субтизначимост. Сустатитната трансцентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на сустатитната трансцентитална икономическа субтиенергия
(sustatitic transcentital economic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна трансцентитална икономическа субтиактивност (вж.
сустатитна трансцентитална икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна трансцентитална икономическа субтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икономическа субтипотенциалност (също).

98

1383

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост)

СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо
участие;
СС икотехномически принос)

СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
усърдие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическа заделеност;
СС икореномическа заделеност)

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална икономическа заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

Фиг. 1. Сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатитното трансцентитално
икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната трансцентитална икономическа субтизначимост са:
сустатитна възпроизводствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic reproductional transcentital economic subtisignificance),
сустатитна производствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic production transcentital economic subtisignificance), сустатитна разменна трансцентитална икономическа субтизначимост*
(sustatitic exchange transcentital economic subtisignificance), сустатитна разпределителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic
distributional transcentital economic subtisignificance), сустатитна потребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic consumption transcentital economic subtisignificance), сустатитна стопанствена
трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic protoeconomizing transcentital economic subtisignificance), сустатитна следпроизводствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic postproduction transcentital economic subtisignificance), сустатитна предипотребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic
before-consumption transcentital economic subtisignificance), сустатитна посредническа трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic
intermediationary transcentital economic subtisignificance), сустатитна бизнес
икономическа субтизначимост* (sustatitic business transcentital economic
subtisignificance), сустатитна алокативна трансцентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic allocative transcentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатитна трансцентитална
икономическа субтизначимост* (individual sustatitic transcentital economic
subtisignificance), фирмена сустатитна трансцентитална икономическа
субтизначимост* (firm sustatitic transcentital economic subtisignificance), обществена сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост* (social sustatitic transcentital economic subtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост* (absolute
sustatitic transcentital economic subtisignificance) и относителна сустатитна
трансцентитална икономическа субтизначимост* (relative sustatitic transcentital economic subtisignificance), а според факторната икономическа определеност – трудово-определена сустатитна трансцентитална икономическа значимост субтиучастие* (labourly-determinate sustatitic transcentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic subtisignificance) и физическо-определена сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост* (physically-determinate sustatitic
transcentital economic subtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна трансцентитална усвоявана икономическа
субтизначимост* (sustatitic transcentital assimilated economic subtisignificance)
и сустатитна трансцентитална създавана икономическа субтизначимост* (sustatitic transcentital gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната трансцентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост* (unimaking sustatitic transcentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен трансцентитален икономически субтисустатит*
(unimaking transcentital economic subtisustatite)], (2) съзидателна сустатитна
трансцентитална икономическа субтизначимост* (making sustatitic transcentital economic subtisignificance) [същото като съзидателен трансцентитален икономически субтисустатит* (making transcentital economic subtisustatite)], (3) изпълнителна сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост* (implementationary sustatitic transcentital economic
subtisignificance) [същото като изпълнителен трансцентитален икономически субтисустатит* (implementationary transcentital economic subtisustatite)], (4) творческа сустатитна трансцентитална икономическа
субтизначимост* (creative sustatitic transcentital economic subtisignificance)
[същото като творчески трансцентитален икономически субтисустатит* (creative transcentital economic subtisustatite)], (5) работна сустатитна
трансцентитална икономическа субтизначимост* (working sustatitic
transcentital economic subtisignificance) [същото като работен трансцентитален икономически субтисустатит* (working transcentital economic
subtisustatite)], (6) сътворителна сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост* (performing sustatitic transcentital economic
subtisignificance) [същото като сътворителен трансцентитален икономически субтисустатит* (performing transcentital economic subtisustatite)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната
икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 1.

101

1386

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната трансцентитална икономическа субтизначимост и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – трансцентитална икономическа субтизначимост)

Трансцентитална икономическа субтизначимост
(ТЦИСЗ)
(трансцентитален икономически субтисубстантит)
{икономическа
ценност}

Сустатитна
ТЦИСЗ

Субстатна
ТЦИСЗ

Запасова
ТЦИСЗ

Сустатантна
ТЦИСЗ

(трансцентитален икономически субтисустатит;

(трансцентитален икономически субтисубстат;

(трансцентитален икономически субтизапас;

(трансцентитален икономически субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтитрансцентит)

субстатен икономически
субтитрансцентит)

запасов икономически
субтитрансцентит)

сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИСЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИСЗ]

[външно същество на
ТЦИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
икономическа
ценност}

{субстатна
икономическа
ценност}

{запасова икономическа ценност}

{сустатантен
икономическа
ценност}

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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Сътворителна
(пригодна)
ТЦИСЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтипригодност;
сътворителна
икономическа
ценност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ТЦИСЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{субстатна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитална иконотална икономическа субмическа субтипригодност; типригодност;

сътворителна
сустатитна
икономическа
ценност}

сътворителна
субстатна
икономическа
ценност}

сътворителна
запасова икономическа ценност}

сътворителна
сустатантна
икономическа
ценност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ТЦИСЗ
(работен трансцентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;
работна икономическа ценност;
(икономическа
стойност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ТЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИСЗ

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатит;

(работен трансцентитален икономически
субтисубстат;

(работен трансцентитален
икономически
субтизапас;

(работен трансцентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтитрансцентит)

работен субстатен икономически субтитрансцентит)

работен запасов
икономически
субтитрансцентит)

работен сустатантен икономически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

работна сустатитна икономическа ценност;

работна субстатна икономическа ценност;

работна запасова икономическа ценност;

работна сустатантна
икономическа
ценност;

(сустатитна
икономическа
стойност)}

(субстатна
икономическа
стойност)}

(запасова икономическа
стойност)}

(сустатантна
икономическа
стойност)}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

104

1389

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ТЦИСЗ
(творчески
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;
творческа икономическа ценност;
(икономическа
полезност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИСЗ

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икономически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икономически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтитрансцентит)

творчески субстатен икономически субтитрансцентит)

творчески запасов икономически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икономически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;

творческа сустатитна икономическа ценност;

творческа субстатна икономическа ценност;

творческа запасова икономическа ценност;

творческа сустатантна
икономическа
ценност;

(сустатитна
икономическа
полезност)}

(субстатна
икономическа
полезност)}

(запасова икономическа полезност)}

(сустатантна
икономическа
полезност)}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ТЦИСЗ
(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтизадоволеност;
изпълнителна
икономическа
ценност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ТЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ТЦИСЗ

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икономически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икономически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална иконотална иконотална иконотална икономическа субти- мическа субти- мическа субти- мическа субтизадоволеност;
задоволеност;
задоволеност;
задоволеност;
изпълнителна
сустатитна
икономическа
ценност}

изпълнителна
субстатна
икономическа
ценност}

изпълнителна
запасова икономическа ценност}

изпълнителна
сустатантна
икономическа
ценност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ТЦИСЗ
(съзидателен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтиизгодност;
съзидателна
икономическа
ценност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ТЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ТЦИСЗ

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икономически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икономически субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икономически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИСЗ]

{субстатна
{запасова
{сустатитна
{сустатантна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална иконотална иконотална иконотална икономическа субти- мическа субти- мическа субти- мическа субтиизгодноност;
изгодност;
изгодност;
изгодност;
съзидателна
съзидателна
съзидателна
съзидателна
субстатна
запасова
икосустатитна
сустатантна
икономическа номическа цен- икономическа
икономическа
ценност}
ност}
ценност}
ценност}
(вид съдържа(вид съдържа(вид съдържа(вид съдържание на икономиние на икононие на икононие на иконоческа
субстанмическа
супермически сусмически сусция)
станта)
тит)
тант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
ТЦИСЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИСЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;
унисъзидателна
икономическа
ценност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{субстатна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{запасова
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност;

унисъзидателна сустатитна икономическа ценност}

унисъзидателна субстатна
икономическа
ценност}

унисъзидателна запасова
икономическа
ценност}

унисъзидателна сустатантна икономическа ценност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТИТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic transcentital ecorenomic allotment) – същото като сустатитен
икореномически обтитрансцентит и като сустатитно трансцентитално
икореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (sustatitic transcentital ecotechnomic assignment) – същото като сус108
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------татитен трансцентитален икотехномически обтипринос и сустатитен
иконотехмически обтитрансцентит.
СУСТАТИТНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic transcentital ecounirenomic allotment) – същото като
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит и като сустатитно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic unicentital ecocorenomic allotment) – същото като сустатитна икокореномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално
икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic unicentital economic allotment) – същото като сустатитна
уницентитална икономическа обтизначимост и сустатитен икономически
обтиуницентит.
СУСТАТИТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(sustatitic unicentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икономически уницентит, (*) – сустатитен уницентитален икономически ингредиент, който количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икономически субект [на субективностен сустатитен икономически субект* (subjectivitical
sustatitic economic subject)] за нейния сустатитен уницентитален икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически уницентит) в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); сустатитна трансцентитална икономическа значимост и сустатитна инцентитална икономическа значимост, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за сустатитна уницентитална икономическа
субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтиуницентит и
като сустатитена икономическа феност) и сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтиуницентит и като сустатитен уницентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на уницентиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сустатитност* (economic sustatitness), последната като единство на икономическа суб109
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------статност* (economic substatness) и икономическа запасност* (economic
stockness); субстатна уницентитална икономическа значимост и запасова
уницентитална икономическа значимост, взети заедно в тяхното цялостно
единство (икономическият сустатит е типична реализация на икономическия
сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитната уницентитална икономическа значимост е форма на съществуване на
сустатитната уницентитална икономическа енергия (sustatitic unicentital
economic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна
уницентитална икономическа активност (вж. сустатитна уницентитална
икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна уницентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна уницентитална икономическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното уницентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на сустатитната икономическа значимост (вж. фиг.
1).
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС уницентитална икономическа
значимост;
СС икономически
уницентит
(СС уницентитално икономическо
участие;
СС уницентитална
икономическа знчимост)

СС уницентитален икотехномически принос;
СС икотехномически уницентит
(СС уницентитално икотехномическо участие;
СС уницентитален
икотехномически
принос)

СС уницентитално икореномическо участие;
СС икореномически уницентит
(СС уницентитално икореномическо участие)

СС уницентитална икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиуницентит
(СС икономически
диспотит)

СС уницентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиуницентит
(СС икотехномически диспотит)

СС уницентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиуницентит
(СС икореномически диспотит)

СС уницентитална икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиуницентит
(СС уницентитална икономическа
за-деленост;
СС уницентитален
икономически интерес)

СС уницентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиуницентит
(СС уницентитална икотехномическа заделеност;
СС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СС уницентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиуницентит
(СС уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитна уницентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на сустатитното уницентитално икореномическо
участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатитната уницентитална икономическа значимост са (1) сустатитна уницентитална икономическа субтиначимост (сустатитен икономически субтиуницентит) и (2) сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост
(сустатитен икономически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната уницентитална икономическа значимост са: сустатитна възпроизводствена уницентитална икономическа значимост* (reproductional unicentital economic significance), сустатитна производствена
уницентитална икономическа значимост* (sustatitic production unicentital
economic significance), сустатитна разменна уницентитална икономическа значимост* (sustatitic exchange unicentital economic significance), сустатитна разпределителна уницентитална икономическа значимост*
(sustatitic distributional unicentital economic significance), сустатитна потребителна уницентитална икономическа значимост* (sustatitic consumption
unicentital economic significance), сустатитна стопанствена уницентитална икономическа значимост* (sustatitic protoeconomizing unicentital economic
significance), сустатитна следпроизводствена уницентитална икономическа значимост* (sustatitic post-production unicentital economic significance),
сустатитна предипотребителна уницентитална икономическа значимост* (sustatitic before-consumption unicentital economic significance), сустатитна посредническа уницентитална икономическа значимост* (sustatitic
intermediationary unicentital economic significance), сустатитна бизнес икономическа значимост* (sustatitic business unicentital economic significance),
сустатитна алокативна уницентитална икономическа значимост*
(sustatitic allocative unicentital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатитна уницентитална икономическа значимост* (individual
sustatitic unicentital economic significance), фирмена сустатитна уницентитална икономическа значимост* (firm sustatitic unicentital economic significance), обществена сустатитна уницентитална икономическа значимост* (social sustatitic unicentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна уницентитална усвоявана икономическа
значимост* (sustatitic unicentital assimilated economic significance) и сустатитна уницентитална създавана икономическа значимост* (sustatitic
unicentital gived economic significance).
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната уницентитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна сустатитна уницентитална икономическа значимост* (unimaking
sustatitic unicentital economic significance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически сустатит* (unimaking unicentital economic
sustatite)], (2) съзидателна сустатитна уницентитална икономическа значимост* (making sustatitic unicentital economic significance) [същото като съзидателен уницентитален икономически сустатит* (making unicentital
economic sustatite)], (3) изпълнителна сустатитна уницентитална икономическа значимост* (implementationary sustatitic unicentital economic significance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически сустатит* (implementationary unicentital economic sustatite)], (4) творческа сустатитна уницентитална икономическа значимост* (creative sustatitic unicentital economic significance) [същото като творчески уницентитален икономически сустатит* (creative unicentital economic sustatite)], (5) работна сустатитна уницентитална икономическа значимост* (working sustatitic
unicentital economic significance) [същото като работен уницентитален икономически сустатит* (working unicentital economic sustatite)], (6) сътворителна сустатитна уницентитална икономическа значимост* (performing
sustatitic unicentital economic significance) [същото като сътворителен уницентитален икономически сустатит* (performing unicentital economic
sustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната уницентитална икономическа значимост и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталната икономическа значимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИЗ – уницентитална икономическа значимост)

Уницентитална икономическа значимост (УЦИЗ)
(уницентитален икономически субстантит)

Сустатитна
УЦИЗ

Субстатна
УЦИЗ

Запасова
УЦИЗ

Сустатантна
УЦИЗ

(уницентитален икономически сустатит;

(уницентитален икономически субстат;

(уницентитален икономически запас;

(уницентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
уницентит)

субстатен икономически
уницентит)

запасов икономически
уницентит)

сустатитен
икономически
уницентит)

[цялостно същество на
УЦИЗ]

[вътрешно същество на
УЦИЗ]

[външно същество на
УЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
УЦИЗ
(сътворителен
уницентитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
УЦИЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
запас;

(сътворителен
уницентитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически уницентит)

сътворителен
субстатен икономически уницентит)

сътворителен
запасов икономически уницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа пригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
пригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
УЦИЗ
Работна (сметна) УЦИЗ
(работен уницентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИЗ]
{уницентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) субстатна
УЦИЗ

(работен уни(работен уницентитален ико- центитален икономически сус- номически субтатит;
стат;

Работна (сметна) запасова
УЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИЗ

(работен уницентитален
икономически
запас;

(работен
уницентитален
икономически
сустатант;

работен сустатитен икономически уницентит)

работен субстатен икономически уницентит)

работен запасов
икономически
уницентит)

работен сустатантен икономически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
УЦИЗ
(творчески
уницентитален
икономически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИЗ

(творчески уницентитален
иконо-мически
суста-тит;

(творчески уницентитален
иконо-мически
субстат;

(творчески
уницентитален
иконо-мически
запас;

(творчески уницентитален иконо-мически
сустатант;

творчески сустатитен икономически уницентит)

творчески субстатен икономически уницентит)

творчески запасов икономически уницентит)

творчески сустатантен икономически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова униценти-тална
икономическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИЗ
(изпълнителен
уницентитален
икономически
субс-тантит)
[външно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
запас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически уницентит)

изпълнителен
субстатен икономически уницентит)

изпълнителен
запасов икономически уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа задоволеност}

{запасова уницентитална
ико-номическа
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна УЦИЗ

Съзидателна
(изгодна)
УЦИЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
запас;

(съзидателен
уницентитален
икономически
сустатант;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субстантит)

съзидателен
сустатитен икономически уницентит)

съзидателен
субстатен икономически уницентит)

съзидателен
запасов икономически уницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
уницентит)

[вътрешно състояние на
УЦИЗ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икономическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икономическа
изгодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

{уницентитална икономическа изгодност}
(вид икономическо съдържание)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
УЦИЗ
УЦИЗ
УЦИЗ
УЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИЗ]
{уницентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически запас;

(унисъзидателен уницентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически уницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически уницентит)

унисъзидателен
запасов икономически уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на УЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТИТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatitic unicentital economic obtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатитен икономически обтиуницентит,
сустатитна уницентитална икономическа заделеност, сустатитен уницентитален икономически интерес, (*) – сустатитен уницентитален икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икономически субект
[на субективностен сустатитен икономически субект* (subjectivitical
sustatitic economic subject)] за нейния сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство) (вж. икономика); сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост, двете взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един
от конкретните изрази на икономическата обтисустатитност* (economic
obtisustatitness), последната като единство на икономическа обтисубстатност* (economic obtisubstatness) и икономическа обтизапасност* (economic
obtistockness); субстатна уницентитална икономическа обтизначимост и запасова уницентитална икономическа обтизначимост, взети заедно в тяхното
цялостно единство (икономическият сустатит е типична реализация на икономическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Сустатитната уницентитална икономическа обтизначимост е сустатитен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна сустатитна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субективностна сустатитна оценка, т.е. е обективносубективностна сустатитна икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical sustatitic economic appraisement), което е същото като субектностна сустатитна икономическа оценка* (subjectiveneous sustatitic
economic appraisement). Сустатитната уницентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на сустатитната уницентитална икономическа обтиенергия (sustatitic unicentital economic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна уницентитална икономическа обтиактивност (вж. сустатитна уницентитална икономическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна уницентитална икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна
уницентитална икономическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите
на сустатитното уницентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на сустатитната икономическа обтизначимост
(вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС уницентитална икономическа
значимост;
СС икономически
уницентит
(СС уницентитално икономическо
участие;
СС уницентитална
икономическа
значимост)

СС уницентитален икотехномически принос;
СС икотехномически уницентит
(СС уницентитално икотехномическо участие;
СС уницентитален
икотехномически
принос)

СС уницентитално икореномическо участие;
СС икореномически уницентит
(СС уницентитално икореномическо участие)

СС уницентитална икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиуницентит
(СС икономически
диспотит)

СС уницентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиуницентит
(СС икотехномически диспотит)

СС уницентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиуницентит
(СС икореномически диспотит)

СС уницентитална икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиуницентит
(СС уницентитална икономическа
за-деленост;
СС уницентитален
икономически интерес)

СС уницентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиуницентит
(СС уницентитална икотехномическа заделеност;
СС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СС уницентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиуницентит
(СС уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на сустатитното уницентитално икореномическо
участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната уницентитална икономическа обтизначимост са:
сустатитна възпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic reproductional unicentital economic obtisignificance), сустатитна производствена уницентитална икономическа обтизначимост*
(sustatitic production unicentital economic obtisignificance), сустатитна разменна уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic exchange
unicentital economic obtisignificance), сустатитна разпределителна уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic distributional unicentital
economic obtisignificance), сустатитна потребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic consumption unicentital economic
obtisignificance), сустатитна стопанствена уницентитална икономическа
обтизначимост* (sustatitic protoeconomizing unicentital economic obtisignificance), сустатитна следпроизводствена уницентитална икономическа
обтизначимост*
(sustatitic
post-production
unicentital
economic
obtisignificance), сустатитна предипотребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic before-consumption unicentital economic
obtisignificance), сустатитна посредническа уницентитална икономическа
обтизначимост*
(sustatitic
intermediationary
unicentital
economic
obtisignificance), сустатитна бизнес икономическа обтизначимост* (sustatitic business unicentital economic obtisignificance), сустатитна алокативна
уницентитална икономическа обтизначимост* (sustatitic allocative
unicentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост* (individual sustatitic
unicentital economic obtisignificance), фирмена сустатитна уницентитална
икономическа обтизначимост* (firm sustatitic unicentital economic
obtisignificance), обществена сустатитна уницентитална икономическа
обтизначимост* (social sustatitic unicentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна уницентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (sustatitic unicentital assimilated economic obtisignificance) и
сустатитна уницентитална създавана икономическа обтизначимост*
(sustatitic unicentital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната уницентитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост*
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking sustatitic unicentital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатит* (unimaking
unicentital economic obtisustatite)], (2) съзидателна сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост* (making sustatitic unicentital economic
obtisignificance) [същото като съзидателен уницентитален икономически
обтисустатит* (making unicentital economic obtisustatite)], (3) изпълнителна
сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост* (implementationary sustatitic unicentital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен уницентитален икономически обтисустатит* (implementationary
unicentital economic obtisustatite)], (4) творческа сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост* (creative sustatitic unicentital economic
obtisignificance) [същото като творчески уницентитален икономически обтисустатит* (creative unicentital economic obtisustatite)], (5) работна сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост* (working
sustatitic unicentital economic obtisignificance) [същото като работен уницентитален икономически обтисустатит* (working unicentital economic obtisustatite)], (6) сътворителна сустатитна уницентитална икономическа
обтизначимост* (performing sustatitic unicentital economic obtisignificance)
[същото като сътворителен уницентитален икономически обтисустатит* (performing unicentital economic obtisustatite)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната уницентитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – уницентитална икономическа обтизначимост)

Уницентитална икономическа обтизначимост
(УЦИОЗ)
(уницентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
УЦИОЗ

Субстатна
УЦИОЗ

Запасова
УЦИОЗ

Сустатантна
УЦИОЗ

(уницентитален икономически обтисустатит;

(уницентитален икономически обтисубстат;

(уницентитален икономически обтизапас;

(уницентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

субстатен икономически обтиуницентит)

запасов икономически обтиуницентит)

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИОЗ]

[вътрешно същество на
УЦИОЗ]

[външно същество на
УЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
УЦИОЗ
(сътворителен
уницентит-ален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИОЗ

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтизапас;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икономически обтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) УЦИОЗ
(работен уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
УЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
УЦИОЗ

Работна (сметна) запасова
УЦИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИОЗ

(работен уницентитален
икономически
обтисустатит;

(работен уницентитален
икономически
обтисубстат;

(работен уницентитален
икономически
обтизапас;

(работен уницентитален
икономически
обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтиуницентит)

работен субстатен икономически обтиуницентит)

работен запасов
икономически
обтиуницентит)

работен сустатантен икономически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
УЦИОЗ
(творчески
уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИОЗ

(творчески уницентитален
икономически
обтисустатит;

(творчески уницентитален
икономически
обтисубстат;

(творчески
уницентитален
икономически
обтизапас;

(творчески уницентитален икономически
обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтиуницентит)

творчески субстатен икономически обтиуницентит)

творчески запасов икономически обтиуницентит)

творчески сустатантен икономически обтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова униценти-тална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИОЗ
(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИОЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икономически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
УЦИОЗ
(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна УЦИОЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически обтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
УЦИОЗ
УЦИОЗ
УЦИОЗ
УЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИОЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на УЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТИТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatitic unicentital economic subtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатитен икономически субтиуницентит,
сустатитна икономическа феност, (*) – сустатитен уницентитален икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икономически
субект [на субективностен сустатитен икономически субект*
(subjectivitical sustatitic economic subject)] за нейния сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост и сустатитна инцентитална
икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство;
една от разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост
(вж.) и един от конкретните изрази на икономическата субтисустатитност* (economic subtisustatitness), последната като единство на икономическа
субтисубстатност* (economic subtisubstatness) и икономическа субтизапасност* (economic subtistockness); субстатна уницентитална икономическа
субтизначимост и запасова уницентитална икономическа субтизначимост,
взети заедно в тяхното цялостно единство (икономическият сустатит е типична реализация на икономическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитната уницентитална икономическа субтизначимост е сустатитен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна сустатитна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна сустатитна
оценка, т.е. е субективно-субективностна сустатитна икономическа
оценка* (subjectively-subjectivitical sustatitic economic appraisement), което е
същото като субективистична сустатитна икономическа оценка*
(subjectivistical sustatitic economic appraisement). Според субстантивностната
икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното уницентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитната икономическата субтизначимост (вж. фиг.
1). Сустатитната уницентитална икономическа субтизначимост е форма на
съществуване на сустатитната уницентитална икономическа субтиенергия (sustatitic unicentital economic subtienergy) и отношение на признаване на
приложената сустатитна уницентитална икономическа субтиактивност
(вж. сустатитна уницентитална икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна уницентитална икономическа субтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна уницентитална икономическа субтипотенциалност (също).
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС уницентитална икономическа
значимост;
СС икономически
уницентит
(СС уницентитално икономическо
участие;
СС уницентитална
икономическа значимост)

СС уницентитален икотехномически принос;
СС икотехномически уницентит
(СС уницентитално икотехномическо участие;
СС уницентитален
икотехномически
принос)

СС уницентитално икореномическо участие;
СС икореномически уницентит
(СС уницентитално икореномическо участие)

СС уницентитална икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиуницентит
(СС икономически
диспотит)

СС уницентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиуницентит
(СС икотехномически диспотит)

СС уницентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиуницентит
(СС икореномически диспотит)

СС уницентитална икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиуницентит
(СС уницентитална икономическа
за-деленост;
СС уницентитален
икономически интерес)

СС уницентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиуницентит
(СС уницентитална икотехномическа заделеност;
СС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СС уницентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиуницентит
(СС уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на сустатитното уницентитално икореномическо
участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната уницентитална икономическа субтизначимост са:
сустатитна възпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic reproductional unicentital economic subtisignificance), сустатитна производствена уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic production unicentital economic subtisignificance), сустатитна
разменна уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic exchange unicentital economic subtisignificance), сустатитна разпределителна
уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic distributional
unicentital economic subtisignificance), сустатитна потребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic consumption unicentital
economic subtisignificance), сустатитна стопанствена уницентитална
икономическа субтизначимост* (sustatitic protoeconomizing unicentital economic subtisignificance), сустатитна следпроизводствена уницентитална
икономическа субтизначимост* (sustatitic post-production unicentital economic
subtisignificance), сустатитна предипотребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic before-consumption unicentital economic
subtisignificance), сустатитна посредническа уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic intermediationary unicentital economic subtisignificance), сустатитна бизнес икономическа субтизначимост* (sustatitic
business unicentital economic subtisignificance), сустатитна алокативна уницентитална икономическа субтизначимост* (sustatitic allocative unicentital
economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост* (individual sustatitic unicentital
economic subtisignificance), фирмена сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост* (firm sustatitic unicentital economic subtisignificance),
обществена сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост*
(social sustatitic unicentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна уницентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (sustatitic unicentital assimilated economic subtisignificance) и
сустатитна уницентитална създавана икономическа субтизначимост*
(sustatitic unicentital gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната уницентитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост*
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(unimaking sustatitic unicentital economic subtisignificance) [същото като унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатит* (unimaking
unicentital economic subtisustatite)], (2) съзидателна сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост* (making sustatitic unicentital economic
subtisignificance) [същото като съзидателен уницентитален икономически
субтисустатит* (making unicentital economic subtisustatite)], (3) изпълнителна сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост*
(implementationary sustatitic unicentital economic subtisignificance) [същото като
изпълнителен уницентитален икономически субтисустатит* (implementationary unicentital economic subtisustatite)], (4) творческа сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост* (creative sustatitic unicentital
economic subtisignificance) [същото като творчески уницентитален икономически субтисустатит* (creative unicentital economic subtisustatite)], (5) работна сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост*
(working sustatitic unicentital economic subtisignificance) [същото като работен
уницентитален икономически субтисустатит* (working unicentital economic subtisustatite)], (6) сътворителна сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост* (performing sustatitic unicentital economic subtisignificance) [същото като сътворителен уницентитален икономически
субтисустатит* (performing unicentital economic subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната уницентитална икономическа субтизначимост и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – уницентитална икономическа субтизначимост)

Уницентитална икономическа субтизначимост
(УЦИСЗ)
(уницентитален икономически субтисубстантит)

Сустатитна
УЦИСЗ

Субстатна
УЦИСЗ

Запасова
УЦИСЗ

Сустатантна
УЦИСЗ

(уницентитален икономически субтисустатит;

(уницентитален икономически субтисубстат;

(уницентитален икономически субтизапас;

(уницентитален икономически субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

субстатен икономически
субтиуницентит)

запасов икономически
субтиуницентит)

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно същество на
УЦИСЗ]

[външно същество на
УЦИСЗ]

[общо понятие
за същество
на УЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИСЗ
Сътворителна
(пригодна)
УЦИСЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален икономически субтисубстантит)

сътворителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

[общо понятие
за състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]
{сустатитна
уницентитална икономическа субтипригодност}

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИСЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
субстатен икономически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{субстатна
уницентитална икономическа субтипригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант
(вид специфант (вид специфант
на икономина икономина икономически сустит)
ческа суперсческа субстантанта)
ция)
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Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) УЦИСЗ
(работен уницентитален
икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
УЦИСЗ

Работна (сметна) субстатна
УЦИСЗ

Работна (сметна) запасова
УЦИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИСЗ

(работен уницентитален
икономически
субтисустатит;

(работен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(работен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(работен уницентитален
икономически
субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтиуницентит)

работен субстатен икономически субтиуницентит)

работен запасов
икономически
субтиуницентит)

работен сустатантен икономически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИСЗ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческа (ползваема) сустатитна УЦИСЗ
Творческа
(ползваема)
УЦИСЗ
(творчески
уницентитален икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) субстатна УЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИСЗ

Творческа
(ползваема)
сустатантна
УЦИСЗ

(творчески уни- (творчески уни- (творчески уницентитален ико- центитален ико- центитален икономически
номически
номически субсубтисустатит;
субтисубстат;
тизапас;

(творчески
уницентитален
икономически
субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтиуницентит)

творчески субстатен икономически субтиуницентит)

творчески запасов икономически субтиуницентит)

творчески сустатантен икономически субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИСЗ
(изпълнителен
уницентитален икономически субти-субстантит)
[външно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИСЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икономически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
УЦИСЗ
(съзидателен
уницентитален икономически субтисуб-стантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна
УЦИСЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
уницентиуницентитална иконотална икономическа субти- мическа субтиизгодност}
изгодноност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитал-на икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- на (удовлетвоща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
рява-ща) сустаУЦИСЗ
УЦИСЗ
УЦИСЗ
тантна УЦИСЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
УЦИСЗ
(унисъзидателен уницентитален икономически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икономически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

унисъзидателен сустатантен икономически субтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТИТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic unicentital ecorenomic allotment) – същото като сустатитен
икореномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (sustatitic unicentital ecotechnomic assignment) – същото като сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатитен иконотехмически обтиуницентит.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic unicentital ecotechnomic allotment) – същото като сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос и сустатитен иконотехмически обтиуницентит.
СУСТАТИТНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic unicentital ecounirenomic allotment) – същото като сустатитен икоуниреномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic centital ecocorenomic allotment) – същото като сустатитна
икокореномически обтицентит и като сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(sustatitic centital economic allotment) – същото като сустатитна центитална
икономическа обтизначимост и сустатитен икономически обтицентит.
СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(sustatitic centital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икономически центит, (*) – сустатитен центитален
икономически ингредиент, който количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатитен икономически субект
[на субективностен сустатитен икономически субект* (subjectivitical
sustatitic economic subject)] за нейния сустатитен центитален икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически центит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за сустатитна трансцентитална икономическа значимост
и сустатитна инцентитална икономическа значимост (то е или сустатитна
трансцентитална икономическа значимост, или сустатитна инцентитална икономическа значимост, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за сустатитна центитална икономическа субтизначимост
(същото като сустатитен икономически субтицентит и като сустатитена
икономическа феност) и сустатитна центитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтицентит и като сустатитен центитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разно143
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------видностите на центиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сустатитност* (economic sustatitness),
последната като единство на икономическа субстатност* (economic substatness) и икономическа запасност* (economic stockness); субстатна центитална икономическа значимост и запасова центитална икономическа значимост, взети заедно в тяхното цялостно единство (икономическият сустатит е
типична реализация на икономическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитната центитална икономическа значимост е форма на съществуване на сустатитната центитална икономическа енергия (sustatitic centital economic energy) и отношение на признаване
на приложената сустатитна центитална икономическа активност (вж. сустатитна центитална икономическа дейност). Тя е кинестично опредметена
сустатитна центитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена сустатитна центитална икономическа потенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сустатитното центитално икореномическо участие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатитната икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатитна центитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сустатитното центитално икореномическо участие
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатитната центитална икономическа значимост са (1) сустатитна центитална икономическа субтиначимост (сустатитен икономически субтицентит) и (2)
сустатитна центитална икономическа обтизначимост (сустатитен икономически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната центитална икономическа значимост са: сустатитна възпроизводствена центитална икономическа значимост* (reproductional centital economic significance), сустатитна производствена центитална икономическа значимост* (sustatitic production centital economic significance), сустатитна разменна центитална икономическа значимост*
(sustatitic exchange centital economic significance), сустатитна разпределителна центитална икономическа значимост* (sustatitic distributional centital
economic significance), сустатитна потребителна центитална икономическа значимост* (sustatitic consumption centital economic significance), сустатитна стопанствена центитална икономическа значимост* (sustatitic
protoeconomizing centital economic significance), сустатитна следпроизводствена центитална икономическа значимост* (sustatitic post-production
centital economic significance), сустатитна предипотребителна центитална икономическа значимост* (sustatitic before-consumption centital economic
significance), сустатитна посредническа центитална икономическа значимост* (sustatitic intermediationary centital economic significance), сустатитна бизнес икономическа значимост* (sustatitic business centital economic
significance), сустатитна алокативна центитална икономическа значимост* (sustatitic allocative centital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатитна центитална икономическа значимост* (individual
sustatitic centital economic significance), фирмена сустатитна центитална
икономическа значимост* (firm sustatitic centital economic significance), обществена сустатитна центитална икономическа значимост* (social
sustatitic centital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна центитална усвоявана икономическа значимост* (sustatitic centital assimilated economic significance) и сустатитна центитална създавана икономическа значимост* (sustatitic centital gived economic significance).
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната центитална икономическа значимост са (1) унисъзидателна
сустатитна центитална икономическа значимост* (unimaking sustatitic
centital economic significance) [същото като унисъзидателен центитален
икономически сустатит* (unimaking centital economic sustatite)], (2) съзидателна сустатитна центитална икономическа значимост* (making
sustatitic centital economic significance) [същото като съзидателен центитален
икономически сустатит* (making centital economic sustatite)], (3) изпълнителна сустатитна центитална икономическа значимост* (implementationary sustatitic centital economic significance) [същото като изпълнителен
центитален икономически сустатит* (implementationary centital economic
sustatite)], (4) творческа сустатитна центитална икономическа значимост* (creative sustatitic centital economic significance) [същото като творчески центитален икономически сустатит* (creative centital economic
sustatite)], (5) работна сустатитна центитална икономическа значимост*
(working sustatitic centital economic significance) [същото като работен центитален икономически сустатит* (working centital economic sustatite)], (6)
сътворителна сустатитна центитална икономическа значимост* (performing sustatitic centital economic significance) [същото като сътворителен
центитален икономически сустатит* (performing centital economic sustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната центитална икономическа значимост и тяхното място
сред разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИЗ – центитална икономическа значимост)

Центитална
икономическа
значимост
(ЦТИЗ)
(центитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ЦТИЗ

Субстатна
ЦТИЗ

Запасова
ЦТИЗ

Сустатантна
ЦТИЗ

(центитален
икономически
сустатит;

(центитален
икономически
субстат;

(центитален
икономически
запас;

(центитален
икономически
сустатант;

сустатитен
икономически
центит)

субстатен икономически
центит)

запасов икономически
центит)

сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИЗ]

[външно същество на
ЦТИЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИЗ
(сътворителен
центитален
икономически
субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИЗ

(сътворителен
центитален
икономически
сустатит;

(сътворителен
центитален
икономически
субстат;

(сътворителен
центитален
икономически
запас;

(сътворителен
центитален
икономически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически центит)

сътворителен
субстатен икономически центит)

сътворителен
запасов икономически центит)

сътворителен
сустатантен
икономически
центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
пригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
пригодност}

{запасова центитална икономическа пригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

149

1434

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
ЦТИЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ЦТИЗ

Работна (сметна) ЦТИЗ

(работен центитален икономически сустатит;

(работен центитален икономически субстат;

(работен центитален икономически запас;

(работен центитален икономически субстантит)

(работен центитален икономически сустатант;

работен сустатитен икономически центит)

работен субстатен икономически центит)

работен запасов
икономически
центит)

работен сустатантен икономически центит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{запасова центитална икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

[работно външно състояние
на ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ЦТИЗ
(творчески
центитален
икономически
субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИЗ

(творчески центитален икономически сустатит;

(творчески центитален икономически субстат;

(творчески центитален икономически запас;

(творчески центитален икономически сустатант;

творчески сустатитен икономически центит)

творчески субстатен икономически центит)

творчески запасов икономически центит)

творчески сустатантен икономически центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
субстантит)
[външно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
задоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
центитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
запас;

(изпълнителен
центитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически центит)

изпълнителен
субстатен икономически центит)

изпълнителен
запасов икономически центит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
задоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
задоволеност}

{запасова центитална икономическа задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИЗ
(съзидателен
центитален
икономически
субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
изгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИЗ

(съзидателен
центитален
икономически
сустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
субстат;

(съзидателен
центитален
икономически
запас;

(съзидателен
центитален
икономически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икономически центит)

съзидателен
субстатен икономически центит)

съзидателен
запасов икономически центит)

съзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
изгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
игодноност}

{запасова центитална икономическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ЦТИЗ
ЦТИЗ
ЦТИЗ
ЦТИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ЦТИЗ
(унисъзидателен центитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИЗ]
{центитална
икономическа
удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатит;

(унисъзидателен центитален
икономически
субстат;

(унисъзидателен центитален
икономически
запас;

(унисъзидателен центитален
икономически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически центит)

унисъзидателен
субстатен икономически центит)

унисъзидателен
запасов икономически центит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

{запасова центитална икономическа
удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatitic centital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икономически обтицентит, сустатитна центитална икономическа заделеност, сустатитен центитален икономически интерес, (*) – сустатитен центитален икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото
значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сустатитен икономически субект [на субективностен сустатитен икономически субект* (subjectivitical sustatitic economic
subject)] за нейния сустатитен центитален икотехномически обтипринос
(същото като сустатитен икотехномически обтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
икономика); общо понятие за сустатитна трансцентитална икономическа
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтизначимост и сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост
(то е или сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост, или сустатитна инцентитална икореномическа обтизначимост, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата обтисустатитност* (economic obtisustatitness), последната
като
единство
на
икономическа
обтисубстатност*
(economic
obtisubstatness) и икономическа обтизапасност* (economic obtistockness);
субстатна центитална икономическа обтизначимост и запасова центитална икономическа обтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство
(икономическият сустатит е типична реализация на икономическия сустит)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитната центитална икономическа обтизначимост е сустатитен икономически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субективностна сустатитна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна сустатитна оценка, т.е. е обективно-субективностна сустатитна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical sustatitic economic appraisement),
което е същото като субектностна сустатитна икономическа оценка*
(subjectiveneous sustatitic economic appraisement). Сустатитната центитална
икономическа обтизначимост е форма на съществуване на сустатитната
центитална икономическа обтиенергия (sustatitic centital economic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна центитална
икономическа обтиактивност (вж. сустатитна центитална икономическа
обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна центитална икономическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна
центитална икономическа обтипотенциалност (също). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното центитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на сустатитната икономическа обтизначимост (вж. фиг.
1).
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатитна центитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на сустатитното центитално икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната центитална икономическа обтизначимост са: сустатитна възпроизводствена центитална икономическа обтизначимост*
(sustatitic reproductional centital economic obtisignificance), сустатитна производствена центитална икономическа обтизначимост* (sustatitic production
centital economic obtisignificance), сустатитна разменна центитална икономическа обтизначимост* (sustatitic exchange centital economic obtisignificance), сустатитна разпределителна центитална икономическа обтизначимост* (sustatitic distributional centital economic obtisignificance), сустатитна потребителна центитална икономическа обтизначимост* (sustatitic
consumption centital economic obtisignificance), сустатитна стопанствена
центитална икономическа обтизначимост* (sustatitic protoeconomizing
centital economic obtisignificance), сустатитна следпроизводствена центитална икономическа обтизначимост* (sustatitic post-production centital economic obtisignificance), сустатитна предипотребителна центитална икономическа обтизначимост* (sustatitic before-consumption centital economic
obtisignificance), сустатитна посредническа центитална икономическа
обтизначимост* (sustatitic intermediationary centital economic obtisignificance),
сустатитна бизнес икономическа обтизначимост* (sustatitic business centital economic obtisignificance), сустатитна алокативна центитална икономическа обтизначимост* (sustatitic allocative centital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална сустатитна центитална икономическа обтизначимост* (individual sustatitic centital economic
obtisignificance), фирмена сустатитна центитална икономическа обтизначимост* (firm sustatitic centital economic obtisignificance), обществена сустатитна центитална икономическа обтизначимост* (social sustatitic
centital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна центитална усвоявана икономическа обтизначимост* (sustatitic centital assimilated economic obtisignificance) и сустатитна центитална създавана икономическа обтизначимост* (sustatitic
centital gived economic obtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната центитална икономическа обтизначимост са (1) унисъзидателна сустатитна центитална икономическа обтизначимост* (unimaking sustatitic centital economic obtisignificance) [същото като унисъзидателен
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икономически обтисустатит* (unimaking centital economic
obtisustatite)], (2) съзидателна сустатитна центитална икономическа обтизначимост* (making sustatitic centital economic obtisignificance) [същото като съзидателен центитален икономически обтисустатит* (making centital
economic obtisustatite)], (3) изпълнителна сустатитна центитална икономическа обтизначимост* (implementationary sustatitic centital economic obtisignificance) [същото като изпълнителен центитален икономически обтисустатит* (implementationary centital economic obtisustatite)], (4) творческа
сустатитна центитална икономическа обтизначимост* (creative sustatitic
centital economic obtisignificance) [същото като творчески центитален икономически обтисустатит* (creative centital economic obtisustatite)], (5) работна сустатитна центитална икономическа обтизначимост* (working
sustatitic centital economic obtisignificance) [същото като работен центитален
икономически обтисустатит* (working centital economic obtisustatite)], (6)
сътворителна сустатитна центитална икономическа обтизначимост*
(performing sustatitic centital economic obtisignificance) [същото като сътворителен центитален икономически обтисустатит* (performing centital
economic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната центитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – центитална икономическа обтизначимост)

Центитална
икономическа
обтизначимост
(ЦТИОЗ)
(центитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИОЗ

Субстатна
ЦТИОЗ

Запасова
ЦТИОЗ

Сустатантна
ЦТИОЗ

(центитален
икономически
обтисустатит;

(центитален
икономически
обтисубстат;

(центитален
икономически
обтизапас;

(центитален
икономически
обтисус-татант;

сустатитен
икономически
обтицентит)

субстатен икономически обтицентит)

запасов икономически обтицентит)

сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИОЗ]

[външно същество на
ЦТИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИОЗ
(сътворителен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИОЗ

(сътворителен
центитален
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икономически
обтизапас;

(сътворителен
центитален икономически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтицентит)

сътворителен
субстатен икономически обтицентит)

сътворителен
запасов икономически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтипригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтипригодност}

{запасова центитална икономическа обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ЦТИОЗ
(работен центитален икономически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ЦТИОЗ

(работен центитален икономически обтисустатит;

(работен центитален икономически обтисубстат;

(работен центитален икономически обтизапас;

(работен центитален икономически обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтицентит)

работен субстатен икономически обтицентит)

работен запасов
икономически
обтицентит)

работен сустатантен икономически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

161

1446

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ЦТИОЗ
(творчески
центитален
икономически
обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИОЗ

(творчески центитален икономически обтисустатит;

(творчески центитален икономически обтисубстат;

(творчески центитален икономически обтизапас;

(творчески центитален икономически обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтицентит)

творчески субстатен икономически обтицентит)

творчески запасов икономически обтицентит)

творчески сустатантен икономически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИОЗ]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИОЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИОЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтицентит)

изпълнителен
запасов икономически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИОЗ
(съзидателен
центитален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ЦТИОЗ

(съзидателен
центитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
центитален икономически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтицентит)

съзидателен
субстатен икономически обтицентит)

съзидателен
запасов икономически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтиизгодноност}

{запасова центитална икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ЦТИОЗ
(унисъзидателен центитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИОЗ]
{центи-тална
икономическа
обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ЦТИОЗ
ЦТИОЗ
ЦТИОЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
ЦТИОЗ

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисус-татит;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисубстат;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икономически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтицентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен икономически
обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икономическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (sustatitic centital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икономически субтицентит, сустатитна икономическа феност, (*) – сустатитен центитален икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатитен икономически субект [на
субективностен сустатитен икономически субект* (subjectivitical sustatitic
economic subject)] за нейния сустатитен центитален икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за сустатитна трансцентитална
икономическа субтизначимост и сустатитна инцентитална икономическа
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтизначимост (то е или сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост, или сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост, но не
и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на
центиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните
изрази
на
икономическата
субтисустатитност*
(economic
subtisustatitness), последната като единство на икономическа субтисубстатност* (economic subtisubstatness) и икономическа субтизапасност*
(economic subtistockness); субстатна центитална икономическа субтизначимост и запасова центитална икономическа субтизначимост, взети заедно в
тяхното цялостно единство (икономическият сустатит е типична реализация
на икономическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитната центитална икономическа субтизначимост е сустатитен
икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна сустатитна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна сустатитна оценка, т.е. е субективносубективностна сустатитна икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical sustatitic economic appraisement), което е същото като субективистична сустатитна икономическа оценка* (subjectivistical sustatitic
economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сустатитното центиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитната икономическата субтизначимост (вж. фиг. 1). Сустатитната
центитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на сустатитната центитална икономическа субтиенергия (sustatitic centital
economic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна
центитална икономическа субтиактивност (вж. сустатитна центитална
икономическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна центитална икономическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
сустатитна центитална икономическа субтипотенциалност (също).
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатитна центитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на сустатитното центитално икореномическо
участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитната центитална икономическа субтизначимост са: сустатитна възпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (sustatitic reproductional centital economic subtisignificance), сустатитна производствена центитална икономическа субтизначимост* (sustatitic
production centital economic subtisignificance), сустатитна разменна центитална икономическа субтизначимост* (sustatitic exchange centital economic
subtisignificance), сустатитна разпределителна центитална икономическа
субтизначимост* (sustatitic distributional centital economic subtisignificance),
сустатитна потребителна центитална икономическа субтизначимост*
(sustatitic consumption centital economic subtisignificance), сустатитна стопанствена центитална икономическа субтизначимост* (sustatitic protoeconomizing centital economic subtisignificance), сустатитна следпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (sustatitic postproduction centital economic subtisignificance), сустатитна предипотребителна центитална икономическа субтизначимост* (sustatitic beforeconsumption centital economic subtisignificance), сустатитна посредническа
центитална икономическа субтизначимост* (sustatitic intermediationary
centital economic subtisignificance), сустатитна бизнес икономическа субтизначимост* (sustatitic business centital economic subtisignificance), сустатитна алокативна центитална икономическа субтизначимост* (sustatitic
allocative centital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сустатитна центитална икономическа субтизначимост* (individual sustatitic
centital economic subtisignificance), фирмена сустатитна центитална икономическа
субтизначимост*
(firm
sustatitic
centital
economic
subtisignificance), обществена сустатитна центитална икономическа субтизначимост* (social sustatitic centital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитна центитална усвоявана икономическа субтизначимост* (sustatitic centital assimilated economic subtisignificance) и сустатитна центитална създавана икономическа субтизначимост* (sustatitic centital gived economic subtisignificance).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитната центитална икономическа субтизначимост са (1) унисъзидателна сустатитна центитална икономическа субтизначимост* (unimaking sustatitic centital economic subtisignificance) [същото като унисъзидате168
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File: от СУСТАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен центитален икономически субтисустатит* (unimaking centital
economic subtisustatite)], (2) съзидателна сустатитна центитална икономическа
субтизначимост*
(making
sustatitic
centital
economic
subtisignificance) [същото като съзидателен центитален икономически субтисустатит* (making centital economic subtisustatite)], (3) изпълнителна
сустатитна
центитална
икономическа
субтизначимост*
(implementationary sustatitic centital economic subtisignificance) [същото като
изпълнителен центитален икономически субтисустатит* (implementationary centital economic subtisustatite)], (4) творческа сустатитна центитална икономическа субтизначимост* (creative sustatitic centital economic
subtisignificance) [същото като творчески центитален икономически субтисустатит* (creative centital economic subtisustatite)], (5) работна сустатитна центитална икономическа субтизначимост* (working sustatitic centital
economic subtisignificance) [същото като работен центитален икономически
субтисустатит* (working centital economic subtisustatite)], (6) сътворителна
сустатитна центитална икономическа субтизначимост* (performing
sustatitic centital economic subtisignificance) [същото като сътворителен центитален икономически субтисустатит* (performing centital economic
subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитната центитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИСЗ – центитална икономическа субтизначимост)

Центитална
икономическа
субтизначимост (ЦТИСЗ)
(центитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИСЗ

Субстатна
ЦТИСЗ

Запасова
ЦТИСЗ

Сустатантна
ЦТИСЗ

(центитален
икономически
субтисустатит;

(центитален
икономически
субтисубстат;

(центитален
икономически
субтизапас;

(центитален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтицентит)

субстатен икономически
субтицентит)

запасов икономически
субтицентит)

сустатитен икономически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИСЗ]

[външно същество на
ЦТИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ЦТИСЗ
(сътворителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ЦТИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ЦТИСЗ

(сътворителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
центитален икономически
субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
центитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтицентит)

сътворителен
субстатен икономически субтицентит)

сътворителен
запасов икономически субтицентит)

сътворителен
сустатантен икономически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

[общо състояние
на общото същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтипригодност}

{запасова центитална икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтипригодност}

(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономина икономичесна икономически сустит)
ка субстанция)
ческа суперстанта)

(вид специфант
на икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ЦТИСЗ
(работен центитален икономически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИСЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИСЗ

Работна (смет-на)
сустатантна
ЦТИСЗ

(работен центитален икономически субтисустатит;

(работен центитален икономически субтисубстат;

(работен центитален икономически субтизапас;

(работен центитален икономически субтисустатант;

работен сустатитен икономически субтицентит)

работен субстатен икономически субтицентит)

работен запасов
икономически
субтицентит)

работен сустатантен икономически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество
на ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност на
форма на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческа
(ползваема)
ЦТИСЗ
(творчески
центитален
икономически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИСЗ

(творчески центитален икономически субтисустатит;

(творчески центитален икономически субтисубстат;

(творчески центитален икономически субтизапас;

(творчески центитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтицентит)

творчески субстатен икономически субтицентит)

творчески запасов икономически субтицентит)

творчески сустатантен икономически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

[творческо външно състоя-ние
на общото същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност на
форма на икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИСЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИСЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
центитален икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтицентит)

изпълнителен
запасов икономически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен икономически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
ЦТИСЗ
(съзидателен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИСЗ

Съзидателна (изгодна) сустатантна ЦТИСЗ

(съзидателен
центитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
(съзидателен
центитален ико- центитален икономически
номически
субтисубстат;
субтизапас;

(съзидателен
центитален икономически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтицентит)

съзидателен
субстатен икономически субтицентит)

съзидателен
запасов икономически субтицентит)

съзидателен сустатантен икономически
субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтиизгодноност}

{запасова центитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа
субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
ЦТИСЗ
Унисъзидателна (удовлетво- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател-ен
ряваща)
ен центитален
ен центитален
ен центитален
центитален икоЦТИСЗ
икономически
икономически
икономически
номически субсубтисустатит;
субтисубстат;
субтизапас;
тисустатант;
(унисъзидателен центитален икономически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

унисъзидателен
сустатитен икономически субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икономически субтицентит)

унисъзидателен
запасов икономически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен икономически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИСЗ]

[цялостно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икономическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически
сустант)

СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(sustatitic centital ecorenomic allotment) – същото като сустатитен икореномически обтицентит и като сустатитно центитално икореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ*
(sustatitic centital ecotechnomic assignment) – същото като сустатитен центитален икотехномически обтипринос и сустатитен иконотехмически обтицентит.
СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (sustatitic centital ecounirenomic allotment) – същото като сустатитен
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до СУСТАТИТНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномически обтицентит и като сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икокореномически обтисубстантит, сустатитна
икокореномическа заделеност (*) – икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икокореномически субект [на субстантивностен сустатитен икокореномически субект* (substantivitical sustatitic ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от сустатитна икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтисубективит и сустатитен икономически интерес) и сустатитен икотехномически обтипринос (същото като
сустатитен икотехномически обтиобективит и като сустатитна икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за сустатитна икореномическо
обтиучастие (в т.ч. и за сустатитно икономическа обтизначимост и сустатитен икотехномически обтипринос) и сустатитно икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатитната икономическа обтизначимост е сустатитна
икономическа оценка на сустатитния икотехномически обтипринос; една от
разновидностите на икокореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтисустатитност* (ecocorenomic
obtisustatitness), последната като единство на икокореномическа обтисубстатност* (ecocorenomic obtisubstatness) и икокореномическо обтизапасност* (ecocorenomic obtistockness); субстатно икокореномическо обтиучастие и запасово икокореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатит е типична реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното икокореномическо обтиучастие е сустатитен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сустатитна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical sustatitic ecocorenomic appraisement). Сустатитното икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатитната икокореномическа обтиенергия (sustatitic ecocorenomic obtienergy) и отношение на
признаване на приложената сустатитна икокореномическа обтиактивност
1
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икокореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
сустатитна икокореномическа обтипотенциалност (също).
Сустатитното икокореномическо обтиучастие е обективен сустатитен
икокореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сустатитен икокореномически ингредиент* (objectively-indispensable sustatitic
ecocorenomic ingredient) [на обективно-изискван сустатитен икокореномически ингредиент* (objectively-required sustatitic ecocorenomic ingredient)] и в
частност – на обективно-необходимо сустатитно икокореномическо участие* (objectively-indispensable sustatitic ecocorenomic participation (share)) [на
обективно-изисквано сустатитен икокореномическо участие* (objectivelyrequired sustatitic ecocorenomic participation (share)]. По-своята природа той е
оптимален сустатитен икокореномически ингредиент* (optimal sustatitic
ecocorenomic ingredient) [в частност оптимално сустатитно икокореномическо участие* (optimal sustatitic ecocorenomic participation (share))] и неговото
формиране се моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна
на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икокореномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на
икономическата система, математическо моделиране на икономическите
системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
обективнонеобходимо сустатитно икокореномическо участие* (individual
objectively-indispensable sustatitic ecocorenomic participation (share)) (съкратено:
индивидуалнонеобходимо сустатитно икокореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо сустатитно икокореномическо участие* (firm
objectively-indispensable sustatitic ecocorenomic participation (share)) (съкратено:
фирменонеобходимо сустатитно икокореномическо участие), обществено
обективнонеобходимо сустатитно икокореномическо участие* (social
objectively-indispensable sustatitic ecocorenomic participation (share)) (съкратено:
общественонеобходимо сустатитно икокореномическо участие и т.н.
Икокореномическото обтиучастие акцентира върху дейността на сустатитния икокореномически субект, който формира структурата на сустатитния
икокореномически обтиингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същ2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатитното
икокореномическо обтиучастие са: (1) сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като сустатитен икокореномически обтитрансцентит, същото като сустатитна икокореномическа зададеност и
като сустатитна икокореномическа заделеност), (2) сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като сустатитен икокореномически обтиинцентит и като сустатитна инцентитална икокореномическа
заделеност), (3) сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие
(същото като сустатитен икокореномически обтицентит и като сустатитен
центитална икокореномическа заделеност), (4) сустатитно уницентитално
икокореномическо обтиучастие (същото като сустатитен икокореномически
обтиуницентит и като сустатитна уницентитална икокореномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатитно
икокореномическо обтиучастие обикновено се подразбира сустатитното трансцентитално икокореномическо обтиучастие.

3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномически трансцентит
(СС трансцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномическо участие)

СС центитално
икокореномическо участие;
СС икокореномически центит
(СС центитално
икокореномическо участие)

СС инцентитално
икокореномическо участие;
СС икокореномически инцентит
(СС инцентитално
икокореномическо
участие)

СС трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтитрансцентит
(СС икокореномическа ценностност;
СС икокореномическа отдаденост)

СС инцентитално

СС трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СС икокореномическа заделеност)

СС инцентитално

СС центитално
икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтицентит
(СС икокореномически диспотант)

икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтиинцентит
(СС икокореномическа феност)

СС центитално
икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтицентит
(СС центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитното икокореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)

4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС икореномическо участие;
СС икореномически субстантит

СС икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически
субтисубстантит;
СС икореномическа
реализираност

СС икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтисубстантит;
СС икореномическа
заделеност

СС икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически субстантит

СС икокореномическо участие;
СС икокореномически субстантит

СС икоуниреномическо субтиучастие;

СС икокореномическо субтиучастие;

СС икоуниреномически субтисубстантит;

СС икокореномически субтисубстантит;

СС икоуниреномическа реализираност

СС икокореномическа реализираност

СС икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтисубстантит;
СС икоуниреномическа заделеност

СС икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтисубстантит;
СС икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Сустатитно икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СС –
сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРОУ
но ИКРОУ
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна
определеност
на ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие за определност на
ИКРОУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатитно инцентитално
ИКРОУ

Сустатитно
центитално
ИКРОУ

(сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИКРОУ
(икокореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРОУ
(икокореномически обтизапас)
[външно същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРОУ

Субстатно трансцентитално
ИКРОУ

Субстатно инцентитално
ИКРОУ

Субстатно
центитално
ИКРОУ

(субстатен
икокореномически обтиуницентит)

(субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически обтиинцентит)

(субстатен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРОУ

Запасово трансцентитално
ИКРОУ

Запасово инцентитално
ИКРОУ

Запасово центитално
ИКРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРОУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРОУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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Сустатантно
ИКРОУ
(икокореномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРОУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРОУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРОУ

Сустатантно
центитално
ИКРОУ

(сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРОУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното икокореномическо обтиучастие са: сустатитно
възпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (sustatitic reproductional
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно производствено икокореномическо
обтиучастие*
(sustatitic
production
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разменно икокореномическо обтиучастие* (sustatitic exchange ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разпределително икокореномическо обтиучастие* (sustatitic
distributional ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно потребително
икокореномическо
обтиучастие*
(sustatitic
consumption
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно стопанствено икокореномическо обтиучастие* (sustatitic protoeconomizing ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно следпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (sustatitic post-production ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно предипотребително икокореномическо обтиучастие* (sustatitic before-consumption ecocorenomic obtiparti-cipation
(obtishare)), сустатитно посредническо икокореномическо обтиучастие*
(sustatitic intermediationary ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно бизнес икокореномическо обтиучастие* (sustatitic business
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно алокативно икокореномическо обтиучастие* (sustatitic allocative ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обх8

1470

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ватност се разграничават индивидуално сустатитно икокореномическо
обтиучастие* (individual sustatitic ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
фирмено сустатитно икокореномическо обтиучастие* (firm sustatitic
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатитно икокореномическо обтиучастие* (social sustatitic ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно усвоявано икокореномическо обтиучастие*
(sustatitic assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и сустатитно
създавано икокореномическо обтиучастие* (sustatitic gived ecocorenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически обтисустатит), (2) съзидателно сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икокореномически обтисустатит), (3) изпълнително сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото
като изпълнителен икокореномически обтисустатит), (4) творческо сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото като творчески икокореномически обтисустатит), (5) работно сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото като работен икокореномически обтисустатит), (6) сътворително сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икокореномически обтисустатит). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитното икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРОУ

Субстатно
ИКРОУ

Запасово
ИКРОУ

Сустатантно
ИКРОУ

(икокореномически обтисустатит)

(икокореномически обтисубстат)

(икокореномически обтизапас)

(икокореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИКРОУ]

[външно същество на
ИКРОУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРОУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИКРОУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтисустатит)

(сътворителен
икокореномически обтисубстат)

(сътворителен
икокореномически обтизапас)

(сътворителен
икокореномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРОУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтипригодност}

{субстатна
икокореномическа обтипригодност}

{запасова икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРОУ

(работен икокореномически обтисустатит)

(работен икокореномически
обтисубстат)

(работен икокореномически
обтизапас)

(работен икокореномически обтисустатант)

[работно вън[работно вън- шно състояние
шно състояние на цялостното
на
същество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{икокореноми- {сустатитна
ческа сметна икокореномиобтизадоволе- ческа сметна
ност}
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокорено- (разновидност
мическа форна форма на
ма)
икокореномически сустит)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРОУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна обти- мическа сметзадоволеност}
на обтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)

{субстатна
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРОУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРОУ

(творчески
икокореномически обтисустатит)

(творчески икокореномически
обтисубстат)

(творчески икокореномически
обтизапас)

(творчески икокореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) сустатантно ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически обтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически обтизапас)

(изпълнителен
икокореномически обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Съзидателно
(изгодно)
сустатитно
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтисустатит)

(съзидателен
икокореномичес-ки обтисубстат)

(съзидателен
икокореномически обтизапас)

(съзидателен
икокореномически обтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа обтиизгодност}

{запасова икокореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРОУ
татно ИКРОУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРОУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидате- мически обтимически
лен икокоресустатит)
обтисубстат)
номически
[цялостно съсобтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на
тояние на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{сустатитна
{субстатна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа обтиуческа обтиуческаобти
довлетворедовлетвореудовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически
на икокорено- на икокореномиспецифит)
мически сусческа субстантит)
ция)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРОУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРОУ

(унисъзидателен икокореномически обтизапас)

(унисъзидателен икокореномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{запасова икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (sustatitic ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), сустатитен икокореномически субтисубстантит, (*) –
икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сустатитен икокореномически субект [на субстантивностен сустатитен икокореномически субект* (substantivitical
sustatitic ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от суста14
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титна икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтисубективит) и сустатитен икотехномически субтипринос (същото
като сустатитен икотехномически субтиобективит) (както и общо понятие
за сустатитно икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за сустатитна икономическа субтизначимост и сустатитен икотехномически субтипринос) и
сустатитно икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатитната икономическа субтизначимост е икономическа оценка на сустатитния икотехномически
субтипринос; една от разновидностите на икокореномическото субтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтисустатитност* (ecocorenomic subtisustatitness), последната като единство на икокореномическа субтисубстатност* (ecocorenomic subtisubstatness) и икокореномическо субтизапасност* (ecocorenomic subtistockness); субстатно икокореномическо субтиучастие и запасово икокореномическо субтиучастие,
взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатит е
типична реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатитното икокореномическо субтиучастие е сустатитен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна оценка,
т.е. е субективно-субстантивностна сустатитна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical sustatitic ecocorenomic appraisement). Сустатитното икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на сустатитна икокореномическата субтиенергия (sustatitic ecocorenomic
subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна икокореномическа субтиактивност (вж. икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна икокореномическа субтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатитна икокореномическа субтипотенциалност (също).
Сустатитното икокореномическо субтиучастие акцентира върху дейността
на сустатитния икокореномически субект, който формира структурата на сустатитния икокореномически субтиингредиент, последният в качеството му на
икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа
същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатитното икокореномическо субтиучастие са: (1) сустатитно трансцентитално
икокореномическо субтиучастие (същото като сустатитен икокореномически
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтитрансцентит и същото като сустатитен икокореномическа ценностност и като сустатитна икокореномическа отдаденост), (2) сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като сустатитен икокореномически субтиинцентит и като сустатитна икокореномическа феност), (3) сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие (същото
като сустатитен икокореномически субтицентит и като сустатитен икокореномически диспотант), (4) сустатитно уницентитално икокореномическо
субтиучастие (същото като сустатитен икокореномически субтиуницентит
и като сустатитен икокореномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1).
Ако не е посочено друго, под сустатитно икокореномическо субтиучастие
обикновено се подразбира сустатитното трансцентитално икокореномическо
субтиучастие.
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномически трансцентит
(СС трансцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномическо участие)

СС инцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномически инцентит
(СС инцентитално
икокореномическо
участие)

СС центитално
икокореномическо участие;
СС икокореномически центит
(СС центитално
икокореномическо участие)

СС трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтитрансцентит
(СС икокореномическа ценностност;
СС икокореномическа отдаденост)

СС инцентитално

СС центитално
икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтицентит
(СС икокореномически диспотант)

СС трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СС икокореномическа заделеност)

СС инцентитално

икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтиинцентит
(СС икокореномическа феност)

СС центитално
икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтицентит
(СС центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитното икокореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС икореномическо участие;
СС икореномически субстантит

СС икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически субстантит

СС икокореномическо участие;
СС икокореномически субстантит

СС икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически
субтисубстантит;

СС икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтисубстантит;

СС Икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтисубстантит;

СС икореномическа
реализираност

СС икоуниреномическа реализираност

СС икокореномическа реализираност

СС икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтисубстантит;
СС икореномическа
заделеност

СС икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтисубстантит;
СС икоуниреномическа заделеност

СС икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтисубстантит;
СС икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Сустатитно икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СС –
сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустит)

Уницентитал- Трансцентитал- Инцентитално
но ИКРСУ
но ИКРСУ
ИКРСУ

Центитално
ИКРСУ

(икокореномически субтиуницентит)

(икокореномически субтитрансцентит)

(икокореномически субтиинцентит)

(икокореномически
субтицентит)

[цялостна
определеност
на ИКРСУ]

[вътрешна определеност на
ИКРСУ]

[външна определеност на
ИКРСУ]

[общо понятие за определност на
ИКРСУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатитно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатитно инцентитално
ИКРСУ

Сустатитно
центитално
ИКРСУ

(сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатитен икокореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на (вид сустит на
икокореномичес- икокореномика същност)
ческо явление)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИКРСУ
(икокореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа субстанция)

Запасово
ИКРСУ
(икокореномически субтизапас)
[външно същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномическа суперстанта)

Субстатно
уницентитално
ИКРСУ

Субстатно трансцентитално
ИКРСУ

Субстатно инцентитално
ИКРСУ

Субстатно
центитално
ИКРСУ

(субстатен
икокореномически субтиуницентит)

(субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

(субстатен
икокореномически субтиинцентит)

(субстатен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо
явление)

(вид субстанция на икокореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИКРСУ

Запасово трансцентитално
ИКРСУ

Запасово инцентитално
ИКРСУ

Запасово центитално
ИКРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИКРСУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИКРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРСУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо
явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИКРСУ
(икокореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИКРСУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИКРСУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРСУ

Сустатантно
центитално
ИКРСУ

(сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икокореномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИКРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРСУ]

(вид сустант
на икокореномически диспозит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант
на икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното икокореномическо субтиучастие са: сустатитно
възпроизводствено
икокореномическо
субтиучастие*
(sustatitic
reproductional ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно производствено
икокореномическо
субтиучастие*
(sustatitic production
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разменно икокореномическо субтиучастие* (sustatitic exchange ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно разпределително икокореномическо субтиучастие* (sustatitic distributional ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно потребително икокореномическо субтиучастие* (sustatitic
consumption ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно стопанствено икокореномическо субтиучастие* (sustatitic protoeconomizing
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно следпроизводствено
икокореномическо субтиучастие* (sustatitic post-production ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно предипотребително икокореномическо субтиучастие* (sustatitic before-consumption ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно посредническо икокореномическо
субтиучастие* (sustatitic intermediationary ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно бизнес икокореномическо субтиучастие* (sustatitic business ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно
алокативно икокореномическо субтиучастие* (sustatitic allocative
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно икокореномическо субтиучастие* (individual ecocorenomic
sustatitic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатитно икокореномическо субтиучастие* (firm sustatitic ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено сустатитно икокореномическо субтиучастие*
(social sustatitic ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно усвоявано икокореномическо субтиучастие*
(sustatitic assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и сустатитно
създавано икокореномическо субтиучастие* (sustatitic gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно икокореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икокореномически субтисустатит), (2) съзидателно сустатитно икокореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтисустатит), (3) изпълнително сустатитно икокореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икокореномически субтисустатит), (4) творческо
сустатитно икокореномическо участие (същото като творчески икокореномически субтисустатит), (5) работно сустатитно икокореномическо субтиучастие (същото като работен икокореномически субтисустатит), (6) сътворително сустатитно икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтисустатит). Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитното икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРСУ]
{икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРСУ

Субстатно
ИКРСУ

Запасово
ИКРСУ

Сустатантно
ИКРСУ

(икокореномически субтисустатит)

(икокореномически субтисубстат)

(икокореномически субтизапас)

(икокореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИКРСУ]

[външно същество на
ИКРСУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРСУ

Сътворител-но
(пригодно) запасово ИКРСУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтисустатит)

(сътворителен
икокореномически субтисубстат)

(сътворителен
икокореномически субтизапас)

(сътворителен
икокореномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтипригодност}

{субстатна
икокореномическа субтипригодност}

{запасова икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРСУ

(работен икокореномически субтисустатит)

(работен икокореномически
субтисубстат)

(работен икокореномически
субтизапас)

(работен икокореномически субтисустатант)

[работно вън[работно вън- шно състояние
шно състояние на цялостното
на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{икокореноми- {сустатитна
ческа сметна икокореномисубтизадовоческа сметна
леност}
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокорено- (разновидност
мическа форна форма на
ма)
икокореномически сустит)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРСУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна субти- мическа сметзадоволеност}
на субтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)

{субстатна
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРСУ

(творчески
икокореномически субтисустатит)

(творчески икокореномически
субтисубстат)

(творчески икокореномически
субтизапас)

(творчески икокореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРСУ]

{сустатитна
{сустатант{субстатна
{запасова икоикокореномина
икокореноикокореномикореномическа
ческа ползвае- ческа ползваема ползваема субмическа ползма субтизадо- субтизадоволеваема субтитизадововоленост}
задоволеност}
ност}
леност}
(разновидност
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
на форма на
икокореномиикокореномиикокореномичес- икокореномически сустит) ческа субстан- ка суперстанта) чески сустант)
ция)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИКРСУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически субтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически субтизапас)

(изпълнителен
икокореномически субтисустатант)

[външно
състо-яние на
цялост-ното
същество на
ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРСУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субти(вид икокорезадоволеномическа форност}
ма)
(вид форма на

{субстатна
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен
икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРСУ]

икокореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтисустатит)

(съзидателен
икокореномичес-ки субтисубстат)

(съзидателен
икокореномически субтизапас)

(съзидателен
икокореномически субтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа субтиизгодност}

{запасова икокореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРСУ
татно ИКРСУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРСУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидатемически субмически субтилен икокоретисустатит)
субстат)
номически
[цялостно съссубтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на ИКРСУ]
тояние на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{субстатна
{сустатитна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа субтиу- ческа субтиуческасубти
довлетвореудовлетворедовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически спе- на икокорено- на икокореномицифит)
ческа субстанмически сусция)
тит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРСУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРСУ

(унисъзидателен икокореномически субтизапас)

(унисъзидателен икокореномически субтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{запасова икокореномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (sustatitic
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие;
сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ*
(sustatitic
ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икокореномически субстантит, (*) – икокореномически
ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен
икокореномически субект [на субстантивностен сустатитен икокореномически субект* (substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа
дизюнкция) от сустатитна икономическа значимост (същото като сустати28
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен икономически субективит) и сустатитен икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически обективит) (както и общо понятие
за сустатитно икореномическо участие (в т.ч. и за сустатитна икономическа значимост и сустатитен икотехномически принос) и сустатитно икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатитната икономическа значимост е сустатитна икономическа оценка на сустатитния икотехномическия принос; една от
разновидностите на икокореномическото участие (вж.) и един от конкретните
изрази на икокореномическата сустатитност* (ecocorenomic sustatitness),
последната като единство на икокореномическа субстатност* (ecocorenomic
substatness) и икокореномическа запасност* (ecocorenomic stockness); субстатно икокореномическо участие и запасово икокореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатит е типична реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за сустатитно икокореномическо субтиучастие (същото като сустатитен икокореномически субтисубстантит) и сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото като
сустатитен икокореномически обтисубстантит) (вж. икокореномика). Сустатитното икокореномическо участие е форма на съществуване на сустатитната икокореномическа енергия (sustatitic ecocorenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна икокореномическа активност (вж. икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитно икокореномическа потенциалност (също).
Сустатитното икокореномическо участие акцентира върху дейността на
сустатитния икокореномически субект, който формира структурата на сустатитния икокореномическия ингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатитното
икокореномическо участие са: (1) сустатитно трансцентитално икокореномическо участие (същото като сустатитен икокореномически трансцентит),
(2) сустатитно инцентитално икокореномическо участие (същото като сустатитен икокореномически инцентит), (3) сустатитно центитално икокореномическо участие (същото като сустатитен икокореномически центит),
(4) сустатитно уницентитално икокореномическо участие (същото като сустатитен икокореномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено
29
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до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------друго, под сустатитно икокореномическо участие обикновено се подразбира
сустатитното трансцентитално икокореномическо участие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС трансцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномически трансцентит
(СС трансцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномическо участие)

СС трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтитрансцентит
(СС икокореномическа ценностност;
СС икокореномическа отдаденост)

СС трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СС икокореномическа заделеност)

СС центитално
икокореномическо участие;
СС икокореномически центит
(СС центитално
икокореномическо участие)

СС инцентитално
икокореномическо участие;
СС икокореномически инцентит
(СС инцентитално
икокореномическо
участие)

СС центитално
икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтицентит
(СС икокореномически диспотант)

СС инцентитално
икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтиинцентит
(СС икокореномическа феност)

СС инцентитално

СС центитално
икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтицентит
(СС центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитното икокореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка
с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според общностния икокореномически статут негови разновидности са
(1) сустатитно икокореномическо субтиучастие (сустатитен икокореноми31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субтисубстантит) и (2) сустатитно икокореномическо обтиучастие
(сустатитен икокореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СС икореномическо участие;
СС икореномически субстантит

СС икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически
субтисубстантит;
СС икореномическа
реализираност

СС икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтисубстантит;
СС икореномическа
заделеност

СС икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически субстантит

СС икокореномическо участие;
СС икокореномически субстантит

СС икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтисубстантит;

СС икокореномическо
субтиучастие;
СС икокореномически субтисубстантит;

СС икоуниреномическа реализираност

СС икокореномическа реализираност

СС икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтисубстантит;
СС икоуниреномическа заделеност

СС икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтисубстантит;
СС икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Сустатитно икокореномическо участие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРУ – икокореномическо участие)
Уницентитал- Трансцентитално ИКРУ
но ИКРУ
Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИКРУ
(икокореномически сустатит)
[цялостно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустит)

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна
определеност
на ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определеност на
ИКРУ]

(вид икокореномически
диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално ИКРУ

Сустатитно трансцентитално
ИКРУ

Сустатитно инцентитално
ИКРУ

Сустатитно
центитално
ИКРУ

(сустатитен
икокореномически уницентит)

(сустатитен икокореномически
трансцентит)

(сустатитен
икокореномически инцентит)

(сустатитен
икокореномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИКРУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно същество на общата определеност на ИКРУ]

(вид сустит
на икокореномически диспозит)

(вид сустит на
икокореномическа същност)

(вид сустит на
икокореномическо явление)

(вид сустит на
икокореномически диспозант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатно
уницентитално ИКРУ

Субстатно трансцентитално
ИКРУ

Субстатно инцентитално
ИКРУ

Субстатно центитално ИКРУ

(субстатен
икокореномически уницентит)

(субстатен икокореномически
трансцентит)

(субстатен икокореномически
инцентит)

(субстатен икокореномически
центит)

[вътрешно
същество на
цялостната
определеност
на ИКРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид субстанция на икокореномически
диспозит)

(вид субстанция
на икокореномическа същност)

(вид субстанция на икокореномическо явление)

(вид субстанция на икокореномически диспозант)

Запасово
ИКРУ

Запасово уницентитално
ИКРУ

Запасово трансцентитално
ИКРУ

Запасово инцентитално ИКРУ

Запасово центитално ИКРУ

(икокореномически запас)

(запасов икокореномически уницентит)

(запасов икокореномически
трансцентит)

(запасов икокореномически
инцентит)

(запасов икокореномически
центит)

[външно същество на
ИКРУ]

[външно същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[външно същество на вътрешната определеност
на ИКРУ]

[външно същество на външната определеност на ИКРУ]

[външно същество на общата определеност на
ИКРУ]

(вид суперстанта на икокореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икокореномическа същност)

(вид суперстанта на икокореномическо явление)

(вид суперстанта на икокореномически
диспозант)

Субстатно
ИКРУ
(икокореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИКРУ]
(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИКРУ
(икокореномически сустатант)
[общо понятие за същество на
ИКРУ]
(вид икокореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално ИКРУ

Сустатантно
трансцентитално ИКРУ

Сустатантно
инцентитално
ИКРУ

Сустатантно
центитално
ИКРУ

(сустатантен
икокореномически уницентит)

(сустатантен
икокореномически трансцентит)

(сустатантен
икокореномически инцентит)

(сустатантен
икокореномически центит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИКРУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИКРУ]

(вид сустант
на икокореномически диспо-зит)

(вид сустант на
икокореномическа същност)

(вид сустант на
икокореномическо явление)

(вид сустант
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното икокореномическо участие са: сустатитно възпроизводствено икокореномическо участие* (sustatitic reproductional
ecocorenomic participation (share)), сустатитно производствено икокореномическо участие* (sustatitic production ecocorenomic participation (share)), сустатитно разменно икокореномическо участие* (sustatitic exchange
ecocorenomic participation (share)), сустатитно разпределително икокореномическо участие* (sustatitic distributional ecocorenomic participation (share)),
сустатитно потребително икокореномическо участие* (sustatitic
consumption ecocorenomic participation (share)), сустатитно стопанствено
икокореномическо участие* (sustatitic protoeconomizing ecocorenomic
participation (share)), сустатитно следпроизводствено икокореномическо
участие* (sustatitic post-production ecocorenomic participation (share)), сустатитно предипотребително икокореномическо участие* (sustatitic beforeconsumption ecocorenomic participation (share)), сустатитно посредническо
икокореномическо участие* (sustatitic intermediationary ecocorenomic
participation (share)), сустатитно бизнес икокореномическо участие*
(sustatitic business ecocorenomic participation (share)), сустатитно алокативно
икокореномическо участие* (sustatitic allocative ecocorenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно икокореномическо участие* (individual sustatitic ecocorenomic participation (share)), фирмено суста35
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титно икокореномическо участие* (firm sustatitic ecocorenomic participation
(share)), обществено сустатитно икокореномическо участие* (social
sustatitic ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно усвоявано икокореномическо участие*
(sustatitic assimilated ecocorenomic participation (share)) и сустатитно създавано икокореномическо участие* (sustatitic gived ecocorenomic participation
(share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното икокореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно икокореномическо участие (същото като унисъзидателен икокореномически
сустатит), (2) съзидателно сустатитно икокореномическо участие (същото
като съзидателен икокореномически сустатит), (3) изпълнително сустатитно икокореномическо участие (същото като изпълнителен икокореномически
сустатит), (4) творческо сустатитно икокореномическо участие (същото
като творчески икокореномически сустатит), (5) работно сустатитно икокореномическо участие (същото като работен икокореномически сустатит),
(6) сътворително сустатитно икокореномическо участие (същото като сътворителен икокореномически сустатит). Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитното икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРУ – икокореномическо участие)

Икокореномическо участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРУ

Субстатно
ИКРУ

Запасово
ИКРУ

Сустатантно
ИКРУ

(икокореномически сустатит)

(икокореномически субстат)

(икокореномически запас)

(икокореномически сустатант)

[цялостно същество на
ИКРУ]

[вътрешно същество на
ИКРУ]

[външно същество на
ИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИКРУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
запасово
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИКРУ

(сътворителен
икокореномически сустатит)

(сътворителен
икокореномически субстат)

(сътворителен
икокореномически запас)

(сътворителен
икокореномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа пригодност}

{субстатна
икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИКРУ

(работен икокореномически
сустатит)

(работен икокореномически
субстат)

(работен икокореномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние на
[работно вън- цялостното съшно състояние
щество на
на ИКРУ]
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИКРУ]

{икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРУ

Творческо
Творческа (пол(ползваемо) за- зваемо) сустапасово ИКРУ
тантно ИКРУ

(творчески икокореноми-чески
сустатит)

(творчески икокореномически
субстат)

(творчески
икокореномически запас)

(творчески икокореномически сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатитна
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на икокореномическа форма)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
икокореноми- кореномическа икокореномическа ползваема ползваема за- ческа ползваезадоволеност}
доволеност}
ма задоволеност}
(разновидност
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
на форма на
икокореномиикокореномиикокореномическа субстанческа суперчески сустант)
ция)
станта)

Работно (сметно) ИКРУ
(работен икоуниреномически субстантит)

(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субстантит)
{икокореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИКРУ]
(вид икокореномическа
форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИКРУ

Изпълнително
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
субстатно ИКРУ запасово ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически сустатит)

(изпълнителен
икокореномически субстат)

(изпълнителен
икокореномически запас)

(изпълнителен
икокореномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[външно състояние на външното същество на ИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
икокореномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномизадоволеност} ческа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИКРУ

(съзидателен
икокореномически сустатит)

(съзидателен
икокореномически субстат)

(съзидателен
икокореномически запас)

(съзидателен
икокореномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа изгодност}

{субстатна
икокореномическа игодноност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатант-но ИКРУ

(унисъзидателен икокореномически сустатит)

(унисъзидателен
икокореномически субстат)

(унисъзидателен икокореномически запас)

(унисъзидателен икокореномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномиудовлеческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (sustatitic
corenomic participation (share)) (ки) – във:
сустатитно инцентитално икокореномическо участие;
сустатитно трансцентитално икокореномическо участие;
сустатитно уницентитално икокореномическо участие;
сустатитно центитално икокореномическо участие.

eco-

СУСТАТИТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически обтисубстантит, сустатитен икореномическа заделеност (*) – икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икореномически субект [на субстантивностен икореномически сустатитен субект* (substantivitical sustatitic ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатитна икономическа обтизначимост
(същото като сустатитен икономически обтисубективит и като сустатитен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически интерес) и сустатитен икотехномически обтипринос (същото
като сустатитен икотехномически обтиобективит и като сустатитна икотехномическа зададеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на
икореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтисустатитност* (ecorenomic obtisustatitness), последната
като единство на икореномическа обтисубстатност* (ecorenomic obtisubstatness) и икореномическо обтизапасност* (ecorenomic obtistockness);
субстатно икореномическо обтиучастие и запасово икореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното икореномическо обтиучастие е сустатитен икореномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна сустатитна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е.
е обективно-субстантивностна сустатитна икореномическа оценка*
(objectively-substantivitical sustatitic ecorenomic appraisement). Сустатитното
икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатитната
икореномическа обтиенергия (ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна икореномическа обтиактивност (вж. икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна икореномическа обтипотенциалност (вж. също).
Сустатитното икореномическо обтиучастие е обективен сустатитен икореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сустатитен
икореномически ингредиент* (objectively-indispensable sustatitic ecorenomic
ingredient) [на обективно-изискван сустатитен икореномически ингредиент* (objectively-required sustatitic ecorenomic ingredient)] и в частност – на
обективно-необходимо сустатитно икореномическо участие* (objectivelyindispensable sustatitic ecorenomic participation (share)) [на обективноизисквано сустатитно икореномическо участие* (objectively-required sustatitic ecorenomic participation (share)]. По-своята природа той е оптимален сустатитен икореномически ингредиент* (optimal sustatitic ecorenomic ingredient) [в частност оптимално икореномическо сустатитно участие* (optimal
sustatitic ecorenomic participation (share))] и неговото формиране се моделира,
респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за
което е необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна
природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат
41

1503

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икореномическите ресурси
(вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо сустатитно икореномическо участие* (individual objectivelyindispensable sustatitic ecorenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо сустатитно икореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо сустатитно икореномическо участие* (firm objectivelyindispensable sustatitic ecorenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо сустатитно икореномическо участие), обществено обективнонеобходимо сустатитно икореномическо участие* (social objectivelyindispensable sustatitic ecorenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо сустатитно икореномическо участие и т.н.
Сустатитното икореномическо обтиучастие акцентира върху дейността на
сустатитния икореномически субект, който формира структурата на сустатитния икореномически обтиингредиент, последният в качеството му на икореномически диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа същност и
икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на сустатитното икореномическо обтиучастие са: (1) сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като сустатитен икореномически обтитрансцентит, същото като сустатитна икореномическа зададеност и като сустатитна икореномическа заделеност), (2) сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като сустатитен икореномически обтиинцентит
и като сустатитна инцентитална икореномическа заделеност), (3) сустатитно центитално икореномическо обтиучастие (същото като сустатитен
икореномически обтицентит и като сустатитна центитална икореномическа заделеност), (4) сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие
(същото като сустатитен икореномически обтиуницентит и като сустатитно уницентитална икореномическа заделеност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатитно икореномическо обтиучастие обикновено се
подразбира сустатитното трансцентиталното икореномическо обтиучастие.
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СС трансцентитално икореномическо участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо участие;
СС икореномическо
участие)

СС инцентитално икореномическо участие;
СС кореномически инцентит
(СС инцентитално икореномическо участие)

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическа
заделеност;
СС икореномическа
заделеност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икореномическа заделеност)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитното икореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното икореномическо обтиучастие са (1) сустатитна
икономическа обтизначимост (сустатитен икономически обтисубекивит и
като сустатитен икономически интерес) и (2) сустатитен икотехномически
обтипринос (сустатитен икотехномически обтиобекивит и като сустатитна икотехномическа зададеност) (фиг. 2).

СС икономическа
значимост;
СС икономически
субективит

СС икотехномически принос;
СС икотехномически обективит

СС икореномическо участие;
СС икореномически субстантит

СС икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтисубективит;
СС икономическа
реализираност

СС икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиобективит;
СС икотехномическа
реализираност

СС икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтисубстантит;
СС икореномическа
реализираност

СС икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтисубективит;
СС икономически
интерес

СС икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиобективит;
СС икотехномическа
зададеност

СС икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтисубстантит;
СС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатитно икореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир
– решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното икореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа ингредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРОУ
(икореномически
обтисустатит)
[цялостно същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИРОУ]

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие за определност на
ИРОУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРОУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатитно инцентитално
ИРОУ

Сустатитно
центитално
ИРОУ

(сустатитен
икореномически обтиуницентит)

(сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически обтиинцентит)

(сустатитен
икореномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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Субстатно
ИРОУ
(икореномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРОУ
(икореномически обтизапас)
[външно същество на
ИРОУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРОУ

Субстатно трансцентитално
ИРОУ

Субстатно инцентитално
ИРОУ

Субстатно
центитално
ИРОУ

(субстатен икореномически
обтиуницентит)

(субстатен икореномически
обтитрансцентит)

(субстатен икореномически
обтиинцентит)

(субстатен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРОУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРОУ

Запасово трансцентитално
ИРОУ

Запасово инцентитално
ИРОУ

Запасово центитално ИРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРОУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРОУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИРОУ
(икореномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРОУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРОУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИРОУ

Сустатантно
центитално
ИРОУ

(сустатантен
икореномически обтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
обтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически обтиинцентит)

(сустатантен
икореномически обтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРОУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

Сустатитната икономическа обтизначимост и сустатитният икотехномическият обтипринос като разновидности на сустатитното икореномическо обтиучастие (то е или сустатитна икономическа обтизначимост, или сустатитен
икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатитен дялов икореномически обтидиспозат (sustatitic partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатитно икореномическо обтиучастие е сустатитен дялов икореномически обтидиспозант (sustatitic partitionary ecorenomic
obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността
на дяловия икореномически обтидиспозант obpardis (на сустатитното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатитната икономическата обтизначимост obpardis и сустатитния икотехномически обтипринос obpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В
границите на дяловия икореномически обтидиспозат сустатитната икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатитна икономическа оценка* (sustatitic economic estimatе) на сустатитния
икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
obpardis = Eobpardis (obpardis)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономическа оценка), където Eobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), obpardis =
tobpardis е общата икономическа оценка на сустатитния икотехномически обтипринос (total economic estimatе of the sustatitic ecotechnomic
obticontribution),
aobpardis =

obpardis
obpardis

е средната икономическа оценка на сустатитния икотехномически обтипринос (average economic estimatе of the sustatitic ecotechnomic obticontribution) и
mobpardis =

dobpardis
d obpardis

е пределната икономическа оценка на сустатитния икотехномически
обтипринос (marginal economic estimatе of the sustatitic ecotechnomic
obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното икореномическо обтиучастие са: сустатитно възпроизводствено икореномическо обтиучастие* (sustatitic reproductional
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно производствено икореномическо обтиучастие* (sustatitic production ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно разменно икореномическо обтиучастие* (sustatitic
exchange ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разпределително икореномическо обтиучастие* (sustatitic distributional ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно потребително икореномическо обтиучастие* (sustatitic consumption ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно стопанствено икореномическо обтиучастие* (sustatitic protoeconomizing ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно следпроизводствено икореномическо обтиучастие* (sustatitic post-production
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно предипотребително
икореномическо обтиучастие* (sustatitic before-consumption ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно посредническо икореномическо
обтиучастие* (sustatitic intermediationary ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно бизнес икореномическо обтиучастие* (sustatitic
business ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно алокативно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо
обтиучастие*
(sustatitic
allocative
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно икореномическо обтиучастие* (individual sustatitic ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено сустатитно икореномическо обтиучастие* (firm
sustatitic ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатитно
икореномическо обтиучастие* (social sustatitic ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно усвоявано икореномическо обтиучастие*
(sustatitic assimilated ecorenomic subtiparticipation (obtishare)) и сустатитно
създавано икореномическо обтиучастие* (sustatitic gived ecorenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно икореномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически обтисустатит), (2) съзидателно сустатитно икореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икореномически обтисустатит), (3) изпълнително сустатитно икореномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икореномически обтисустатит), (4) творческо сустатитно икореномическо обтиучастие (същото като творчески икореномически обтисустатит), (5) работно сустатитно икореномическо обтиучастие (същото като
работен икореномически обтисустатит), (6) сътворително сустатитно
икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икореномически
обтисустатит). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите
на икореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитното икореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРОУ
(сътворителен
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИРОУ

Субстатно
ИРОУ

Запасово
ИРОУ

Сустатантно
ИРОУ

(икореномически обтисустатит)

(икореномически обтисубстат)

(икореномически обтизапас)

(икореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИРОУ]

[вътрешно същество на
ИРОУ]

[външно същество на
ИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРОУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтипригодност}

{сустатитна
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
икореномическа обтипригодност}

{запасова икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
икореномическа обтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРОУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРОУ]
{икореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРОУ
(творчески
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРОУ]
{икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИРОУ

Работно (сметно) запасово
ИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРОУ

(работен икореномически обтисустатит)

(работен икореномически обтисубстат)

(работен икореномически обтизапас)

(работен икореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРОУ

(творчески икореномически
обтисустатит)

(творчески икореномически
обтисубстат)

(творчески икореномически
обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРОУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
обтизапас)
обтисустатит)
обтисубстат)
обтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
ческа обтизана
ИРОУ]
на ИРОУ]
на ИРОУ]
ИРОУ]
доволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
обтизадоволека обтизадовоческа обтизака обтизадовоИРОУ]
ност}
леност}
доволеност}
леност}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномически обтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРОУ
(съзидателен
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРОУ]
{икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРОУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{сустатитна
икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икореномическа обтиигодноност}

{запасова икореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРОУ
(унисъзидателен икореномически обтисубстантит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)

[цялостно състояние на
ИРОУ]

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИРОУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на
ИРОУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икореномическаобти удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТИТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие;
сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие;
сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие;
сустатитно центитално икореномическо обтиучастие.

(sustatitic

СУСТАТИТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически субтисубстантит, (*) – икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на сустатитeн икореномически субект [на субстантивностен
сустатитен икореномически субект* (substantivitical sustatitic ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатитна икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически
субтисубективит) и сустатитен икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтиобективит) (вж. икореномика); една
53

1515

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------от разновидностите на икореномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субтисустатитност* (ecorenomic
subtisustatitness), последната като единство на икореномическа субтисубстатност* (ecorenomic subtisubstatness) и икореномическо субтизапасност*
(ecorenomic subtistockness); субстатно икореномическо субтиучастие и запасово икореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство
(икореномическият сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното
икореномическо субтиучастие е сустатитен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатитна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна икореномическа сустатитна оценка* (subjectively-substantivitical sustatitic
ecorenomic appraisement). Сустатитното икореномическо субтиучастие е
форма на съществуване на сустатитната икореномическа субтиенергия
(sustatitic ecorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатитна икореномическа субтиактивност (вж. икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна икореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна икореномическа субтипотенциалност (също).
Сустатитното икореномическо субтиучастие акцентира върху дейността
на сустатитния икореномически субект, който формира структурата на сустатитния икореномическия субтиингредиент, последният в качеството му на
икореномически диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа
същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на сустатитното икореномическо субтиучастие са: (1) сустатитно трансцентитално
икореномическо субтиучастие (същото като сустатитен икореномически
субтитрансцентит и същото като сустатитна икореномическа ценностност
и като сустатитна икореномическа отдаденост), (2) сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като сустатитен икореномически субтиинцентит и като сустатитна икореномическа феност), (3) сустатитно центитално икореномическо субтиучастие (същото като сустатитен икореномически субтицентит и като сустатитен икореномически диспотант), (4) сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие
(същото като сустатитен икореномически субтиуницентит и като сустатитен икореномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------под сустатитно икореномическо субтиучастие обикновено се подразбира сустатитното трансцентитално икореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС инцентитално икореномическо участие;
СС кореномически инцентит
(СС инцентитално икореномическо участие)

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС инцентитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномиеска феност)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическа
заделеност;
СС икореномическа
заделеност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икореномическа заделеност)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитното икореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното икореномическо субтиучастие са (1) сустатитна
икономическа субтизначимост (сустатитен икономически субтисубекивит)
и (2) сустатитен икотехномически субтипринос (сустатитен икотехномически субтиобекивит) (фиг. 2).

СС икономическа
значимост;
СС икономически
субективит

СС икотехномически принос;
СС икотехномически обективит

СС икореномическо участие;
СС икореномически субстантит

СС икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтисубективит;
СС икономическа
реализираност

СС икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиобективит;
СС икотехномическа
реализираност

СС икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтисубстантит;
СС икореномическа
реализираност

СС икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтисубективит;
СС икономически
интерес

СС икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиобективит;
СС икотехномическа
зададеност

СС икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтисубстантит;
СС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатитно икореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир
– решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното икореномическото субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРСУ
(икореномичес-ки субтисустатит)
[цялостно същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустит)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие за определност на
ИРСУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРСУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатитно инцентитално
ИРСУ

Сустатитно
центитално
ИРСУ

(сустатитен
икореномически субтиуницентит)

(сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

(сустатитен
икореномически субтиинцентит)

(сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[цялостно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид сустит на
икореномически
диспозит)

(вид сустит на
икореномическа
същност)

(вид сустит на
икореномическо
явление)

(вид сустит
на икореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИРСУ
(икореномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово
ИРСУ
(икореномически субтизапас)
[външно същество на
ИРСУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРСУ

Субстатно трансцентитално
ИРСУ

Субстатно инцентитално
ИРСУ

Субстатно
центитално
ИРСУ

(субстатен икореномически
субтиуницентит)

(субстатен икореномически
субтитрансцентит)

(субстатен икореномически
субтиинцентит)

(субстатен
икореномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИРСУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически
диспозант)

Запасово уницентитално
ИРСУ

Запасово трансцентитално
ИРСУ

Запасово инцентитално
ИРСУ

Запасово центитално ИРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРСУ]

[външно същество на външната определеност
на ИРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИРСУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)

(вид суперстанта на икореномическо
явление)

(вид суперстанта на
икореномически диспозант)
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Сустатантно
ИРСУ
(икореномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРСУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРСУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИРСУ

Сустатантно
центитално
ИРСУ

(сустатантен
икореномически субтиуницентит)

(сустатантен
икореномически
субтитрансцентит)

(сустатантен
икореномически субтиинцентит)

(сустатантен
икореномически субтицентит)

[общо същество
на цялостната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо същество
на външната
определеност
на ИРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИРСУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

Сустатитната икономическа субтизначимост и сустатитният икотехномическият субтипринос като разновидности на сустатитното икореномическо
субтиучастие (то е или сустатитна икономическа субтизначимост, или сустатитен икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) и като двойка образуват сустатитен дялов икореномически субтидиспозат (sustatitic partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатитно икореномическо субтиучастие е сустатитен дялов икореномически субтидиспозант (sustatitic partitionary
ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за
определеността на дяловия икореномически субтидиспозант subpardis (на сустатитното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатитната икономическа субтизначимост subpardis и сустатитния икотехномически субтипринос subpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически субтидиспозат сустатитната икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатитна икономическа оценка* (sustatitic economic
estimatе) на сустатитния икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
subpardis = Esubpardis (subpardis)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономическа оценка), където Esubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), subpardis =
tsubpardis е общата икономическа оценка на сустатитния икотехномически субтипринос (total economic estimatе of the sustatitic ecotechnomic
subticontribution),
asubpardis =

subpardis
subpardis

е средната икономическа оценка на сустатитния икотехномически субтипринос (average economic estimatе of the sustatitic ecotechnomic subticontribution) и
msubpardis =

dsubpardis
d subpardis

е пределната икономическа оценка на сустатитния икотехномически
субтипринос (marginal economic estimatе of the sustatitic ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното икореномическо субтиучастие са: сустатитно възпроизводствено икореномическо субтиучастие* (sustatitic reproductional
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно производствено икореномическо субтиучастие* (sustatitic production ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно разменно икореномическо субтиучастие*
(sustatitic exchange ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разпределително икореномическо субтиучастие* (sustatitic distributional
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно потребително икореномическо субтиучастие* (sustatitic consumption ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно стопанствено икореномическо субтиучастие*
(sustatitic protoeconomizing ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно следпроизводствено икореномическо субтиучастие* (sustatitic postproduction ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно предипотребително икореномическо субтиучастие* (sustatitic before-consumption
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно посредническо икореномическо
субтиучастие*
(sustatitic
intermedia-tionary
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно бизнес икореномическо
субтиучастие* (sustatitic business ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сустатитно алокативно икореномическо субтиучастие* (sustatitic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титно алокативно икореномическо субтиучастие* (sustatitic allocative
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно икореномическо субтиучастие* (individual sustatitic ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатитно икореномическо субтиучастие* (firm sustatitic ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено
сустатитно икореномическо субтиучастие* (social sustatitic ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно усвоявано икореномическо субтиучастие*
(sustatitic assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и сустатитно
създавано икореномическо субтиучастие* (sustatitic gived ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното икореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно
икореномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен икореномически
субтисустатит), (2) съзидателно сустатитно икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически субтисустатит), (3) изпълнително сустатитно икореномическо субтиучастие (същото като изпълнителен
икореномически субтисустатит), (4) творческо сустатитно икореномическо
субтиучастие (същото като творчески икореномически субтисустатит), (5)
работно сустатитно икореномическо субтиучастие (същото като работен
икореномически субтисустатит), (6) сътворително сустатитно икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икореномически субтисустатит). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитното икореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИРСУ

Субстатно
ИРСУ

Запасово
ИРСУ

Сустатантно
ИРСУ

(икореномически субтисустатит)

(икореномически субтисубстат)

(икореномически субтизапас)

(икореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИРСУ]

[вътрешно същество на
ИРСУ]

[външно същество на
ИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРСУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{икореномическа субтипригодност}

{сустатитна
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
икореномическа субтипригодност}

{запасова икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
икореномическа субтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРСУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{икореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРСУ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески икореномически
субтисубстат)

(творчески икореномически
субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
субтизапас)
субтисустатит)
субтисубстат)
субтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
чес-ка субтина
ИРСУ]
на ИРСУ]
на ИРСУ]
ИРСУ]
задоволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
субтизадоволека субтизадоческа субтизака субтизадоИРСУ]
ност}
воленост}
доволеност}
воленост}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномичес-ки субтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРСУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икореномическа субтиигодноност}

{запасова икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ
ИРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
(унисъзидате- икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
лен икореномически суб[цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно състисубстантит)
тояние на цято-яние на въттояние на вън- тояние на общолостното
съреш-ното
съшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
щество на
на ИРСУ]
ИРСУ]
тояние на
ИРСУ]
ИРСУ]
ИРСУ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икореномиреномичес-ка
икореномичесикореномичес- икореномичесческа субтиусубтиудовлека субтиудовка субтиудовкасубти удовдовлетвотвореност}
летвореност}
летвореност}
летвореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид икоренона икореномина икореномина икореномина икореномимически специческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
ческа субстанфит)
танта)
ция)

СУСТАТИТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (sustatitic
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие;
сустатитно центитално икореномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatitic ecorenomic
participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически субстантит, (*) – икореномически ингредиент, който
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатитен икореномически субект
[на
субстантивностен
сустатитен
икореномически
субект*
(substantivitical sustatitic ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатитна икономическа значимост (същото като
сустатитен икономически субективит) и сустатитен икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически обективит), както и общо
понятие за сустатитно икореномическо субтиучастие (същото като суста66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титен икореномически субтисубстантит) и сустатитно икореномическо
обтиучастие (същото като сустатитен икореномически обтисубстантит)
(вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото участие
(вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сустатитност*
(ecorenomic sustatitness), последната като единство на икореномическа субстатност* (ecorenomic substatness) и икореномическа запасност*
(ecorenomic stockness); субстатно икореномическо участие и запасово икономическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното икореномическо участие е форма на съществуване на сустатитната икореномическа
енергия (sustatitic ecorenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна икореномическа активност (вж. икореномическа дейност).
Тя е кинестично опредметена сустатитна икореномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатитна икореномическа потенциалност (също).
Сустатитното икореномическо участие акцентира върху дейността на сустатитния икореномическия субект, който формира структурата на сустатитния
икореномически ингредиент, последният в качеството му на икореномически
диспозант (т.е. като съотношение между икореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на икореномическото участие
са: (1) сустатитно трансцентитално икореномическо участие (същото като
сустатитен икореномически трансцентит), (2) сустатитно инцентитално
икореномическо участие (същото като сустатитен икореномически инцентит), (3) сустатитно центитално икореномическо участие (същото като
сустатитен икореномически центит), (4) сустатитно уницентитално икореномическо участие (същото като сустатитен икореномически уницентит)
(фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатитно икореномическо
участие обикновено се подразбира сустатитното трансцентитално икореномическо участие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС инцентитално икореномическо участие;
СС кореномически инцентит
(СС инцентитално икореномическо участие)

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС трансцентитално икореномическо субтиучастие;

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическазаделеност;
СС икореномическа
заделеност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икореномическа заделеност)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитното икореномическо участие според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с
точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното икореномическо участие са (1) сустатитна икономическа значимост (сустатитен икономически субекивит) и (2) сустатитен
икотехномически принос (сустатитен икотехномически обекивит), а според
общностния икореномически статут негови разновидности са (1) сустатитно икореномическо субтиучастие (сустатитен икореномически субтисубстантит) и (2) сустатитно икореномическо обтиучастие (сустатитен икореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СС икономическа
значимост;
СС икономически
субективит

СС икотехномически принос;
СС икотехномически обективит

СС икореномическо участие;
СС икореномически субстантит

СС икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтисубективит;
СС икономическа
реализираност

СС икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиобективит;
СС икотехномическа
реализираност

СС икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтисубстантит;
СС икореномическа
реализираност

СС икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтисубективит;
СС икономически
интерес

СС икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиобективит;
СС икотехномическа
зададеност

СС икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтисубстантит;
СС икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Сустатитно икореномическо участие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)

69

1531

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИРУ – икореномическо участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРУ

Уницентитално ИРУ

Трансцентитално ИРУ

Инцентитално
ИРУ

Центитално
ИРУ

(икореномически уницентит)

(икореномически трансцентит)

(икореномически инцентит)

(икореномически центит)

[цялостна определеност на
ИРУ]

[вътрешна определеност на
ИРУ]

[външна определеност на
ИРУ]

[общо понятие
за определност
на ИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИРУ

Сустатитно
трансцентитално
ИРУ

Сустатитно инцентитално
ИРУ

Сустатитно
центитално
ИРУ

(сустатитен
(сустатитен ико(сустатитен
(сустатитен
икореномически
реномически
икореномически
икореномически
(икореномичесуницентит)
трансцентит)
инцентит)
центит)
ки сустатит)
[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно съ[цялостно същество
на
цящество
на
вътщество
на
вънщество
на общество на
лостната опре- решната опреде- шната опредещата определеИРУ]
деленост на
леност на ИРУ] леност на ИРУ]
ност на ИРУ]
(вид икореноИРУ]
мически сус(вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на (вид сустит на
тит)
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
същност)
явление)
диспозант )
диспозит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно ИРУ
(икореномически субстат)
[вътрешно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа субстанция)

Запасово ИРУ
(икореномически запас)
[външно същество на
ИРУ]
(вид икореномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИРУ

Субстатно трансцентитално
ИРУ

Субстатно инцентитално
ИРУ

Субстатно центитално ИРУ

(субстатен икореномически
уницентит)

(субстатен икореномически
трансцентит)

(субстатен икореномически
инцентит)

(субстатен икореномически
центит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на ИРУ]

[вътрешно същество на общата определеност на ИРУ]

(вид субстанция на икореномически диспозит)

(вид субстанция
на икореномическа същност)

(вид субстанция на икореномическо явление)

(вид субстанция на икореномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИРУ

Запасово трансцентитално ИРУ

Запасово инцентитално
ИРУ

Запасово центитално ИРУ

(запасов икореномически
уницентит)

(запасов икореномически
трансцентит)

(запасов икореномически
инцентит)

(запасов икореномически
центит)

[външно същество на цялостната определеност на ИРУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИРУ]

(вид суперстанта на икореномически
диспозит)

(вид суперстанта на икореномическа
същност)
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[външно същес- [външно същество на външната тво на общата
определеност на определеност на
ИРУ]
ИРУ]
(вид суперс(вид суперстанта
на икотанта на икореномически
реномическо
диспозант)
явление)

1533

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сустатантно
ИРУ
(икореномически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИРУ]
(вид икореномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИРУ

Сустатантно
трансцентитално
ИРУ

Сустатантно
инцентитално
ИРУ

Сустатантно
центитално
ИРУ

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
уницентит)
трансцентит)

(сустатантен
(сустатантен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИРУ]

[общо същество
на общата определеност на
ИРУ]

(вид сустант
на икореномически диспозит)

(вид сустант на
икореномическа
същност)

(вид сустант
на икореномическо явление)

(вид сустант
на икореномически диспозант)

Сустатитната икономическа значимост и сустатитният икотехномически
принос като разновидности на сустатитното икореномическо участие (то е или
сустатитна икономическа значимост, или сустатитен икотехномически принос,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват
сустатитен дялов икореномически диспозат (sustatitic partitionary
ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатитно
икореномическо участие е сустатитен дялов икореномически диспозант
(sustatitic partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на дяловия икореномически диспозант pardis
(на сустатитното икореномическо участие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатитната икономическа значимост pardis и сустатитния икотехномически принос pardis се намират във взаимозависимост помежду си. В
границите на дяловия икореномически диспозат сустатитната икономическа
значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатитна
икономическа оценка* (sustatitic economic estimatе) на сустатитния икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
pardis = E pardis (pardis)
(вж. икономическа оценка), където Epardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), pardis =
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tpardis е общата икономическа оценка на сустатитния икотехномически
принос (total economic estimatе of the sustatitic ecotechnomic contribution),
apardis =

pardis
pardis

е средната икономическа оценка на сустатитния икотехномически принос (average economic estimatе of the sustatitic ecotechnomic contribution) и
mpardis =

dpardis
d pardis

е пределната икономическа оценка на сустатитния икотехномически
принос (marginal economic estimatе of the sustatitic ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното икореномическо участие са: сустатитно възпроизводствено икореномическо участие* (sustatitic reproductional ecorenomic
participation (share)), сустатитно производствено икореномическо участие*
(sustatitic production ecorenomic participation (share)), сустатитно разменно
икореномическо участие* (sustatitic exchange ecorenomic participation (share)),
сустатитно разпределително икореномическо участие* (sustatitic distributional ecorenomic participation (share)), сустатитно потребително икореномическо участие* (sustatitic consumption ecorenomic participation (share)), сустатитно
стопанствено
икореномическо
участие*
(sustatitic
protoeconomizing ecorenomic participation (share)), сустатитно следпроизводствено икореномическо участие* (sustatitic post-production ecorenomic
participation (share)), сустатитно предипотребително икореномическо
участие* (sustatitic before-consumption ecorenomic participation (share)), сустатитно
посредническо
икореномическо
участие*
(sustatitic
intermediationary ecorenomic participation (share)), сустатитно бизнес икореномическо участие* (sustatitic business ecorenomic participation (share)), сустатитно алокативно икореномическо участие* (sustatitic allocative
ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно икореномическо участие* (individual sustatitic ecorenomic participation (share)),
фирмено сустатитно икореномическо участие* (firm sustatitic ecorenomic
participation (share)), обществено сустатитно икореномическо участие*
(social sustatitic ecorenomic participation (share)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно усвоявано икореномическо участие* (sustatitic
assimilated ecorenomic participation (share)) и сустатитно създавано икореномическо участие* (sustatitic gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното икореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно
икореномическо участие (същото като унисъзидателен икореномически сустатит), (2) съзидателно сустатитно икореномическо участие (същото като
съзидателен икореномически сустатит), (3) изпълнително сустатитно икореномическо участие (същото като изпълнителен икореномически сустатит),
(4) творческо сустатитно икореномическо участие (същото като творчески
икореномически сустатит), (5) работно сустатитно икореномическо участие (същото като работен икореномически сустатит), (6) сътворително
сустатитно икореномическо участие (същото като сътворителен икореномически сустатит). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите
на икореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРУ – икореномическо
участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРУ
(сътворителен
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИРУ

Субстатно ИРУ

Запасово ИРУ

Сустатантно
ИРУ

(икореномически сустатит)

(икореномически субстат)

(икореномически запас)

(икореномически сустатант)

[цялостно същество на
ИРУ]

[вътрешно същество на
ИРУ]

[външно същество на
ИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРУ]

{икореномическа пригодност}

{сустатитна
икореномическа пригодност}

{субстатна
икореномическа пригодност}

{запасова икореномическа
пригодност}

{сустатантна
икореномическа пригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние на
ИРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]
{икореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
{икореномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРУ

Работно (сметно) субстатно
ИРУ

Работно (сметно) запасово
ИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРУ

(работен икореномически сустатит)

(работен икореномически субстат)

(работен икореномически запас)

(работен икореномически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на ИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРУ]

{сустатитна
икореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
задоволеност}

{запасова икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРУ

(творчески икореномически
сустатит)

(творчески икореномически
субстат)

(творчески икореномически
запас)

(творчески икореномически
сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
задоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

76

1538

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
икореномически
икореномически
(изпълнителен
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
икореномически субстантит) [външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на общото
{икореномичес- яние на цялост- ние на вътрешното
същество
ното
същество
ното
същество
същество на
ка задоволена
ИРУ]
на
ИРУ]
на
ИРУ]
ИРУ]
ност}
{сустатитна
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
[външно съсикореномичесикореномиреномичес-ка
икореномичестояние на
ка
задоволеческа
задоволезадоволе-ност}
ка задоволеИРУ]
ност}
ност}
ност}
(вид икорено(вид форма на
мическа форма) (вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическа икореномически
сустант)
суперстанта)
сустит)
субстанция)
Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРУ
Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

{икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРУ]

{сустатитна
икореномическа изгодност}

{субстатна
икореномическа игодноност}

{запасова икореномическа
изгодност}

{сустатантна
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИРУ]

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРУ
ИРУ
ИРУ
ИРУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[цялостно състояние на цялостното същество на ИРУ]

{икореномическа удовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа удовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

[цялостно състо-яние на вътреш-ното
същество на
ИРУ]
{субстатна

[цялостно състояние на външното същество
на ИРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРУ]

икореномическа удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
удовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТИТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (sustatitic ecorenomic
participation (share)) (ки) – във:
сустатитно трансцентитално икореномическо участие;
сустатитно инцентитално икореномическо участие;
сустатитно центитално икореномическо участие;
сустатитно уницентитално икореномическо участие.
СУСТАТИТНО
ИКОТЕХНОМИЧЕСКО
УСЪРДИЕ*
(sustatitic
ecotechnomic diligence) – същото като сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сустатитна икотехномическа ценност.
СУСТАТИТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икоуниреномически обтисубстантит, сустатитна икоуниреномическа заделеност (*) – икоуниреномически ингредиент,
който като обективна проекция количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатитен
икоуниреномически субект* (substantivitical sustatitic ecounirenomic subject)]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------във икоуниреномическото възпроизводство; сустатитна икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтисубективит и
сустатитен икономически интерес) и сустатитен икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтиобективит и като
сустатитна икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно
единство (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтисустатитност* (ecounirenomic obtisustatitness), последната като
единство на икоуниреномическа обтисубстатност* (ecounirenomic
obtisubstatness) и икоуниреномическо обтизапасност* (ecounirenomic
obtistockness); субстатно икоуниреномическо обтиучастие и запасово икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия
сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното икоуниреномическо обтиучастие е сустатитен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
сустатитна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatitic
ecounirenomic appraisement). Сустатитното икоуниреномическото обтиучастие е форма на съществуване на сустатитната икоуниреномическа обтиенергия (sustatitic ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на
приложената сустатитна икоуниреномическа обтиактивност (вж. икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна икоуниреномическа обтипотенциалност (също).
Сустатитното икоуниреномическо обтиучастие е обективен сустатитен
икоуниреномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сустатитен икоуниреномически ингредиент* (objectively-indispensable sustatitic
ecounirenomic ingredient) [на обективно-изискван сустатитен икоуниреномически ингредиент* (objectively-required sustatitic ecounirenomic ingredient)]
и в частност – на обективно-необходимо сустатитно икоуниреномическо
участие* (objectively-indispensable sustatitic ecounirenomic participation (share))
[на обективно-изисквано сустатитно икоуниреномическо участие* (objectively-required sustatitic ecounirenomic participation (share)]. По-своята природа
той е оптимален сустатитен икоуниреномически ингредиент* (optimal
sustatitic ecounirenomic ingredient) [в частност оптимално сустатитно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но икоуниреномическо участие* (optimal sustatitic ecounirenomic participation
(share))] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта на
методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде
построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни
условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икоуниреномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране
на икономическите системи, математическо програмиране в икономиката).
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално обективнонеобходимо сустатитно икоуниреномическо участие* (individual objectively-indispensable sustatitic ecounirenomic
participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо сустатитно икоуниреномическо участие), фирмено обективнонеобходимо сустатитно
икоуниреномическо участие* (firm objectively-indispensable sustatitic
ecounirenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо сустатитно икоуниреномическо участие), обществено обективнонеобходимо
сустатитно икоуниреномическо участие* (social objectively-indispensable
sustatitic ecounirenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо сустатитно икоуниреномическо участие и т.н.
Сустатитното икоуниреномическо обтиучастие акцентира върху дейността на сустатитния икоуниреномически субект, който формира структурата на
сустатитния икоуниреномически обтиингредиент, последният в качеството му
на икоуниреномически диспозант (т.е. като съотношение между икоуниреномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на
сустатитното икоуниреномическо обтиучастие са: (1) сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит, същото като сустатитна икоуниреномическа зададеност и като сустатитна икоуниреномическа заделеност), (2) сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически обтиинцентит и като сустатитна инцентитална икоуниреномическа заделеност), (3) сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически обтицентит и като сустатитна центитална икоуниреномическа заделеност),
(4) сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически обтиуницентит и като сустатитна уни80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитална икоуниреномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е
посочено друго, под сустатитно икоуниреномическо обтиучастие обикновено
се подразбира сустатитното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически трансцентит
(СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномическо участие)

СС инцентитално
икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически инцентит
(СС инцентитално
икоуниреномическо участие)

СС центитално
икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически центит
(СС центитално
икоуниреномическо участие)

СС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтитрансцентит
(СС икоуниреномическа ценностност;
СС икоуниреномическа отдаденост)

СС инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиинцентит
(СС икоуниреномическа феност)

СС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтицентит
(СС икоуниреномически диспотант)

СС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СС икоуниреномическа заделеност)

СС инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтицентит(СС центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитното икоуниреномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС икономическа
значимост;
СС икономически
субективит

СС икотехномически принос;
СС икотехномически обективит

СС икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически субстантит

СС икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтисубективит;
СС икономическа
реализираност

СС икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиобективит;
СС икотехномическа
реализираност

СС икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтисубстантит;
СС икоуниреномическа реализираност

СС икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтисубективит;
СС икономически
интерес

СС икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиобективит;
СС икотехномическа
зададеност

СС икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтисубстантит;
СС икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Сустатитно икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СС –
сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност (ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие (ИУРОУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисустатит)
[цялостно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРОУ

Трансцентитал- Инцентитално
но ИУРОУ
ИУРОУ

Центитално
ИУРОУ

(икоуниреномически обтиуницентит)

(икоуниреномически обтитрансцентит)

(икоуниреномически обтиинцентит)

(икоуниреномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРОУ]

[вътрешна определеност на
ИУРОУ]

[външна определеност на
ИУРОУ]

[общо понятие за определност на
ИУРОУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИУРОУ

Сустатитно
трансцентитално ИУРОУ

Сустатитно инцентитално
ИУРОУ

Сустатитно
центитално
ИУРОУ

(сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сустатитен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно
същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно
същество на
общата определеност на
ИУРОУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит
на икоуниреномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисубстат)
[вътрешно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасово
ИУРОУ
(икоуниреномически обтизапас)
[външно същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИУРОУ

Субстатно трансцентитално
ИУРОУ

Субстатно инцентитално
ИУРОУ

Субстатно
центитално
ИУРОУ

(субстатен
икоуниреномически обтиуницентит)

(субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

(субстатен
икоуниреномически обтиинцентит)

(субстатен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИУРОУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

(вид субстанция на
икоуниреномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИУРОУ

Запасово трансцентитално
ИУРОУ

Запасово инцентитално
ИУРОУ

Запасово центитално
ИУРОУ

(запасов икореномически
обтиуницентит)

(запасов икореномически
обтитрансцентит)

(запасов икореномически
обтиинцентит)

(запасов икореномически
обтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИУРОУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИУРОУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРОУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическа
същност)

(вид суперстанта на икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на
икоуниреномически диспозант)
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до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИУРОУ
(икоуниреномически обтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРОУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРОУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРОУ

Сустатантно
центитално
ИУРОУ

(сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИУРОУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРОУ]

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант
на икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното икоуниреномическо обтиучастие са: сустатитно
възпроизводствено
икоуниреномическо
обтиучастие*
(sustatitic
reproductional ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно производствено икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic production
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разменно икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic exchange ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно разпределително икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic distributional ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно потребително икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic
consumption ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно стопанствено икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic protoeconomizing
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно следпроизводствено
икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic post-production ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно предипотребително икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic before-consumption ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно посредническо икоуниреномическо
обтиучастие* (sustatitic intermediationary ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно бизнес икоуниреномическо обтиучастие*
(sustatitic business ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно
алокативно икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic allocative
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
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до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно
икоуниреномическо
обтиучастие*
(individual
sustatitic
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатитно икоуниреномическо обтиучастие* (firm sustatitic ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено сустатитно икоуниреномическо обтиучастие*
(social sustatitic ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно усвоявано икоуниномическо обтиучастие*
(sustatitic assimilated ecounirenomic subtiparticipation (obtishare)) и сустатитно
създавано икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic gived ecounirenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно икоуниреномическо обтиучастие (същото като унисъзидателен икоуниреномически обтисустатит), (2) съзидателно сустатитно икоуниреномическо обтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически обтисустатит), (3) изпълнително сустатитно икоуниреномическо обтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически обтисустатит), (4) творческо
сустатитно икоуниреномическо обтиучастие (същото като творчески икоуниреномически обтисустатит), (5) работно сустатитно икоуниреномическо
обтиучастие (същото като работен икоуниреномически обтисустатит), (6)
сътворително сустатитно икоуниреномическо обтиучастие (същото като
сътворителен икоуниреномически обтисустатит). Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие
(ИУРОУ)

Сустатитно
ИУРОУ

Субстатно
ИУРОУ

Запасово
ИУРОУ

Сустатантно
ИУРОУ

(икоуниреномически обтисустатит)

(икоуниреномически обтисубстат)

(икоуниреномически обтизапас)

(икоуниреномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИУРОУ]

[вътрешно същество на
ИУРОУ]

[външно същество на
ИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРОУ]

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

(икоуниреномически обтисубстантит)
(вид икоунире- (вид икоуниреномически сус- номическа субтит)
станция)

Сътворително
(пригодно)
ИУРОУ
(сътворителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно)
субстатно ИУРОУ

Сътворител-но
(пригодно)
запасово
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИУРОУ

(сътворителен
икоуниреномически обтисустатит)

(сътворителен
икоуниреномически обтисубстат)

(сътворителен
икоуниреномически обтизапас)

(сътворителен
икоуниреномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[общо състояние на външното същество
на ИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтипригодност}

{субстатна
икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

(вид специ(вид специфант на икоу- фант на икоуниреномически ниреномическа
сустит)
субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРОУ]
{икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРОУ

Работно
(сметно) субстатно ИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРОУ

(работен икоуниреномически обтисустатит)

(работен икоуниреномически обтисубстат)

(работен икоуниреномически обтизапас)

(работен икоуниреномически
обтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРОУ
(творчески икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРОУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРОУ

(творчески
икореномически обтисустатит)

(творчески
икореномически обтисубстат)

(творчески
икореномически обтизапас)

(творчески икореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялост-ното същество на
ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
{икоуниреномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) субстатно
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРОУ

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстат)

(изпълнителен
икоуниреномически обтизапас)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатант)

[външно състо-яние на
цялост-ното
същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на
външното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИУРОУ
(съзидателен
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРОУ]

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРОУ

(съзидателен
икоуниреномически обтисустатит)

(съзидателен
икоуниреномически обтисубстат)

(съзидателен
икоуниреномически обтизапас)

(съзидателен
икоуниреномически обтисустатант)

[вътрешно
със-тояние на
ця-лостното
съще-ство на
ИУРОУ]

[вътрешно
състояние на
вътрешното
същество на
ИУРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вън- тояние на общошното същест- то същество на
во на ИУРОУ]
ИУРОУ]

{икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатитна
{субстатна
икоуниреноикоуниреномическа обмическа об(вид икоунирено- тиизгодност} тиизгодност}
мическо съ(вид съдържа- (вид съдържадържание)
ние на икоуни- ние на икоуниреномически
сустит)

реномическа
субстанция)

92

{запасова икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)
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{сустатантна
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икоуниреномически
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до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРОУ
(унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРОУ]
{икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) субстатно ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРОУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно ИУРОУ

(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен
ен икоуниреен икоуниреен икоуниреикоуниреноминомически
номически
номически
чески обтисусобтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
татант)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическаобти
удовлетвореност}

{запасова икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

(вид икоуниреномически специ- (вид специфит (вид специфит
на икоунирена икоунирефит)
номически
номическа
сустит)
субстанция)

СУСТАТИТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (sustatitic
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие.
СУСТАТИТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), сустатитен икоуниреномически субтисубстантит, (*) –
икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква сустатитна възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икоуниреномически сустатитен субект [на субстантивностен сустатитен икоуниреномически субект*
(substantivitical sustatitic ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатитна икономическа субтизначимост (същото като сус93
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до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------татитен икономически субтисубективит) и сустатитен икотехномически
субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтиобективит)
(вж. икоуниреномика), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази
на
икоуниреномическата
субтисустатитност*
(ecounirenomic subtisustatitness), последната като единство на икоуниреномическа субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness) и икоуниреномическо субтизапасност* (ecounirenomic subtistockness); субстатно икоуниреномическо субтиучастие и запасово икоуниреномическо субтиучастие, взети
заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатитното икоуниреномическо субтиучастие е сустатитен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатитна икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical sustatitic ecounirenomic appraisement). Сустатитното икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на сустатитната икоуниреномическа субтиенергия (sustatitic
ecounirenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна икоуниреномическа субтиактивност (вж. икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна икоуниреномическа субтипотенциалност (също).
Сустатитното икоуниреномическо субтиучастие акцентира върху
дейността на сустатитния икоуниреномически субект, който формира структурата на сустатитния икоуниреномически субтиингредиент, последният в качеството му на икоуниреномически диспозант (т.е. като съотношение между
икоуниреномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на икоуниреномическото субтиучастие са: (1) сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит и същото като сустатитна икоуниреномическа ценностност и като сустатитна икоуниреномическа отдаденост),
(2) сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически субтиинцентит и като сустатитна икоуниреномическа феност), (3) сустатитно центитално икоуниреномическо
94
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до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически субтицентит и
като сустатитен икоуниреномически диспотант), (4) сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически субтиуницентит и като сустатитен икоуниреномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сустатитно
икоуниреномическо субтиучастие обикновено се подразбира сустатитното
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически трансцентит
(СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномическо участие)

СС инцентитално
икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически инцентит
(СС инцентитално
икоуниреномическо участие)

СС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтитрансцентит
(СС икоуниреномическа ценностност;
СС икоуниреномическа отдаденост)

СС инцентитално

СС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СС икоуниреномическа заделеност)

СС инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоунирено-мически обтиинцентит
(СС инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СС центитално
икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически центит
(СС центитално
икоуниреномическо участие)

СС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоунирено-мически субтицентит
(СС икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиинцентит
(СС икоуниреномическа феност)

СС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтицентит
(СС центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитното икоуниреномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна
стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния
неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС икономическа
значимост;
СС икономически
субективит

СС икотехномически принос;
СС икотехномически обективит

СС икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически субстантит

СС икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтисубективит;
СС икономическа
реализираност

СС икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиобективит;
СС икотехномическа
реализираност

СС икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтисубстантит;
СС икоуниреномическа реализираност

СС икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтисубективит;
СС икономически
интерес

СС икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиобективит;
СС икотехномическа
зададеност

СС икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтисубстантит;
СС икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Сустатитно икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СС –
сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност (ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисустатит)
[цялостно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРСУ

Трансцентитал- Инцентитално
но ИУРСУ
ИУРСУ

Центитално
ИУРСУ

(икоуниреномически субтиуницентит)

(икоуниреномически субтитрансцентит)

(икоуниреномически субтиинцентит)

(икоуниреномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРСУ]

[вътрешна определеност на
ИУРСУ]

[външна определеност на
ИУРСУ]

[общо понятие за определност на
ИУРСУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно
уницентитално
ИУРСУ

Сустатитно
трансцентитално ИУРСУ

Сустатитно инцентитално
ИУРСУ

Сустатитно
центитално
ИУРСУ

(сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сустатитен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно
същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно
същество на
общата определеност на
ИУРСУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит
на икоуниреномически
диспозант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Субстатно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисубстат)
[вътрешно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа субстанция)

Запасово
ИУРСУ
(икоуниреномически субтизапас)
[външно същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа суперстанта)

Субстатно уницентитално
ИУРСУ

Субстатно трансцентитално
ИУРСУ

Субстатно инцентитално
ИУРСУ

Субстатно
центитално
ИУРСУ

(субстатен
икоуниреномически субтиуницен-тит)

(субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

(субстатен
икоуниреномически субтиинцентит)

(субстатен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно
същество на
общата определеност на
ИУРСУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

(вид субстанция на
икоуниреномически диспозант)

Запасово уницентитално
ИУРСУ

Запасово трансцентитално
ИУРСУ

Запасово инцентитално
ИУРСУ

Запасово центитално
ИУРСУ

(запасов икореномически
субтиуницентит)

(запасов икореномически
субтитрансцентит)

(запасов икореномически
субтиинцентит)

(запасов икореномически
субтицентит)

[външно същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[външно същество на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[външно същество на
външната определеност на
ИУРСУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРСУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическа
същност)

(вид суперстан-та на
икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на
икоуниреномически диспозант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИУРСУ
(икоуниреномически субтисустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРСУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРСУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРСУ

Сустатантно
центитално
ИУРСУ

(сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[общо същество на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРСУ]

[общо същество на външната
определеност
на ИУРСУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРСУ]

(вид сустант
на икоуниреномически диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант
на икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното икоуниреномическо субтиучастие са: сустатитно
възпроизводствено
икоуниреномическо
субтиучастие*
(sustatitic
reproductional ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно производствено икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic production
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разменно икоуниреномическо
субтиучастие*
(sustatitic
exchange
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разпределително икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic distributional ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно потребително икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic consumption ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно стопанствено икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic
protoeconomizing ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно
следпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic postproduction ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно предипотребително икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic beforeconsumption ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно посредническо икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic intermediationary
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно бизнес икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic business ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно алокативно икоуниреномическо субтиучастие*
(sustatitic allocative ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно икоуниреномическо субтиучастие* (individual
sustatitic ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатитно
икоуниреномическо
субтиучастие*
(firm
sustatitic
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатитно икоуниреномическо
субтиучастие* (social sustatitic ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и сустатитно създавано икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic gived
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно икоуниреномическо субтиучастие (същото като унисъзидателен
икоуниреномически субтисустатит), (2) съзидателно сустатитно икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически субтисустатит), (3) изпълнително сустатитно икоуниреномическо субтиучастие (същото като изпълнителен икоуниреномически субтисустатит), (4)
творческо сустатитно икоуниреномическо субтиучастие (същото като творчески икоуниреномически субтисустатит), (5) работно сустатитно икоуниреномическо субтиучастие (същото като работен икоуниреномически субтисустатит), (6) сътворително сустатитно икоуниреномическо субтиучастие
(същото като сътворителен икоуниреномически субтисустатит). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРСУ –
икоуниреномическо субтиучастие)
Сустатитно
ИУРСУ

Субстатно
ИУРСУ

Запасово
ИУРСУ

Сустатантно
ИУРСУ

(икоуниреномически субтисустатит)

(икоуниреномически субтисубстат)

(икоуниреномически субтизапас)

(икоуниреномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИУРСУ]

[външно същество на
ИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа
суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИУРСУ

Сътворител-но
(пригодно)
запасово
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИУРСУ

(сътворителен
(сътворителен икоуниреномиикоуниреноми- чески субтизачески субтипас)
субстат)
[общо състоя[общо състоя[общо понятие
ние на цялост- [общо състоян- ние на външза състояние на ното същество
ие на вътреш- ното същество
ИУРСУ]
ното същество
на ИУРСУ]
на ИУРСУ]
на
ИУРСУ]
{икоуниреноми- {сустатитна
{запасова икоческа субти{субстатна
икоуниреномиуниреномипригодност}
ческа субтип- икоуниреноми- ческа субтическа субтиригодност}
пригодност}
(вид икоуниренопригодност}
мически специ- (вид специфант
(вид специфант)
(вид специна икоуниренофант на икоуфант на икоу- ниреномическа
мически сусниреномическа суперстанта)
тит)
субстанция)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатант)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРСУ

(сътворителен
икоуниреномически субтисубстантит)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатит)
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[общо състояние на общото
същество на
ИУРСУ]
{сустатантна
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРСУ]
{икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРСУ

(работен икоуниреномичес-ки
субтисуста-тит)

(работен икоуниреномически субтисубстат)

(работен икоуниреномически субтизапас)

(работен икоуниреномически
субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова ико{субстатна
униреномиикоуниреномическа сметна ческа сметна
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(разновидност (разновидност
на форма на
на форма на
икоуниреноми- икоуниреномическа субстан- ческа суперстанта)
ция)

{сустатантна
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИУРСУ]
{икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРСУ

Творческо
(пол-зваемо)
запасово
ИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески
икореномически субтисубстат)

(творчески
икореномически субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтисустатит)

(изпълнителен (изпълнителен
икоуниреноми- икоуниреномически субтически субтизасубстат)
пас)

(изпълнителен
икоуниреномически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреноми- униреномичесческа субтика субтизадозадоволеност}
воленост}

{сустатантна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически субтисубстан-тит)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатит)

(съзидателен
икоуниреномичес-ки субтисубстат)

(съзидателен
икоуниреномически субтизапас)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатант)

[вътрешно състояние на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреномиуниреномическа субтииз- ческа субтигодност}
изгодност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит)
{икоуниреномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа форма)

{икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Изпълнително
Изпълнително
(задоволява-що) (задоволяващо)
сустатитно
субстатно
ИУРСУ
ИУРСУ
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[външно състояние на
външното същество на
ИУРСУ]

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРСУ
(унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатитно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) субстатно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатантно ИУРСУ

(унисъзидателен икоуниреномически субтисустатит)

(унисъзидателен икоуниреномически
субтисубстат)

(унисъзидател- (унисъзидателен
ен икоуниреикоуниреноминомически
чески
субтизапас)
субтисустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическасубти
удовлетвореност}

{запасова икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТИТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (sustatitic
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие;
сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СУСТАТИТНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ*
(sustatitic
ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икоуниреномически субстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатитен икоуниреномически субект* (substantivitical ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатитна икономическа значимост (същото като сустатитен икономически субективит) и сустатитен икотехноми106
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески принос (същото като сустатитен икотехномически обективит), взети
заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за сустатитно
икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически субтисубстантит) и сустатитно икоуниреномическо обтиучастие
(същото като сустатитен икоуниреномически обтисубстантит) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото участие (вж.) и
един от конкретните изрази на икоуниреномическата сустатитност*
(ecounirenomic sustatitness), последната като единство на икоуниреномическа
субстатност* (ecounirenomic substatness) и икоуниреномическа запасност*
(ecounirenomic stockness); субстатно икоуниреномическо участие и запасово
икоуниномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия
сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното икоуниреномическо участие е форма на съществуване на сустатитната икоуниреномическа енергия (sustatitic ecounirenomic energy) и отношение
на признаване на приложената сустатитна икоуниреномическа активност
(вж. икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна
икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна икоуниреномическа потенциалност (също).
Сустатитното икоуниреномическо участие акцентира върху дейността на
икоуниреномическия субект, който формира структурата на сустатитния икоуниреномически ингредиент, последният в качеството му на икоуниреномически диспозант (т.е. като съотношение между икоуниреномическа същност и
икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност) разновидности на сустатитното икоуниреномическо участие са: (1) сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие (същото като сустатитен икоуниреномически трансцентит), (2)
сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие (същото като сустатитен икоуниреномически инцентит), (3) сустатитно центитално икоуниреномическо участие (същото като сустатитен икоуниреномически центит), (4)
сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие (същото като сустатитен икоуниреномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено
друго, под сустатитно икоуниреномическо участие обикновено се подразбира
сустатитното трансцентитално икоуниреномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически трансцентит
(СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномическо участие)

СС инцентитално
икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически инцентит
(СС инцентитално
икоуниреномическо участие)

СС трансцентитално икоуниреномиеско субтиучастие;
СС икоуниреномически субтитранс-С
(СС икоуниреномическа ценностност;
СС икоуниреномическа отдаденост)

СС инцентитално

СС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СС икоуниреномическа заделеност)

СС инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СС центитално
икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически центит
(СС центитално
икоуниреномическо участие)

СС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтицентит
(СС икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиинцентит
(СС икоуниреномическа феност)

СС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтицентит
(СС центитална
икоуниреномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сустатитното икоуниреномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СС – сустатитен; обти – обективно,
субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка
с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

Според общностния икоуниреномически статут негови разновидности са
(1) сустатитно икоуниреномическо субтиучастие (сустатитен икоунирено108
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически субтисубстантит) и (2) сустатитно икоуниреномическо обтиучастие (сустатитен икоуниреномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СС икономическа
значимост;
ССикономически
субективит

СС икотехномически принос;
СС икотехномически обективит

СС икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически субстантит

СС икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтисубективит;
СС икономическа
реализираност

СС икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиобективит;
СС икотехномическа
реализираност

СС икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтисубстантит;
СС икоуниреномическа реализираност

СС икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтисубективит;
СС икономически
интерес

СС икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиобективит;
СС икотехномическа
зададеност

СС икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтисубстантит;
СС икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Сустатитно икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир –
решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното икоуниреномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРУ – икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИУРУ
(икоуниреномически сустатит)
[цялостно същество на
ИУРУ]
(вид икоуниреномически сустит)

Уницентитално ИУРУ

Трансцентитално ИУРУ

Инцентитално
ИУРУ

Центитално
ИУРУ

(икоуниреномически уницентит)

(икоуниреномически трансцентит)

(икоуниреномически инцентит)

(икоуниреномически центит)

[цялостна определеност на
ИУРУ]

[вътрешна определеност на
ИУРУ]

[външна определеност на
ИУРУ]

[общо понятие
за определеност на
ИУРУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически
диспозант)

Сустатитно уницентитално
ИУРУ

Сустатитно
трансцентитално
ИУРУ

Сустатитно инцентитално
ИУРУ

Сустатитно
центитално
ИУРУ

(сустатитен
икоуниреномически уницентит)

(сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

(сустатитен
икоуниреномически инцентит)

(сустатитен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на цялостната определеност на
ИУРУ]

[цялостно същество на вътрешната определеност на ИУРУ]

[цялостно същество на външната определеност на
ИУРУ]

[цялостно същество на общата определеност на ИУРУ]

(вид сустит на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустит на
икоуниреномическа същност)

(вид сустит на
икоуниреномическо явление)

(вид сустит на
икоуниреномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Субстатно
ИУРУ

Субстатно уницентитално
ИУРУ

Субстатно трансцентитално
ИУРУ

Субстатно инцентитално
ИУРУ

(икоуниреномически субстат)

(субстатен икоуниреномически уницентит)

(субстатен икоуниреномически
трансцентит)

(субстатен икоуниреномически инцентит)

[вътрешно същество на
ИУРУ]

[вътрешно същество на цялостната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно същество на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно същество на външната определеност на
ИУРУ]

(вид субстанция на икоуниреномически
диспозит)

(вид субстанция
на икоуниреномическа същност)

(вид субстанция на икоуниреномическо
явление)

Запасово
ИУРУ

Запасово уницентитално
ИУРУ

Запасово трансцентитално
ИУРУ

Запасово инцентитално ИУРУ

Запасово центитално ИУРУ

(икоуниреномически запас)

(запасов икоуниреномически
уницентит)

(запасов икоуниреномически
трансцентит)

(запасов икоуниреномически
инцентит)

(запасов икоуниреномически центит)

[външно същество на
ИУРУ]

[външно същес- [външно същесттво на цялостна- во на вътрешната определеност та определеност
на ИУРУ]
на ИУРУ]

[външно същество на външната определеност на ИУРУ]

[външно същество на общата определеност на
ИУРУ]

(вид суперстанта на икоуниреномически
диспозит)

(вид суперстанта на икоуниреномическо явление)

(вид суперстанта на икоуниреномически диспозант)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид суперстанта на икоуниреномическа същност)
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Субстатно центитално ИУРУ

(субстатен
икоуниреномически центит)
[вътрешно същество на общата определеност на
ИУРУ]
(вид субстанция на икоуниреномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сустатантно
ИУРУ
(икоуниреномически сустатант)
[общо понятие
за същество на
ИУРУ]
(вид икоуниреномически сустант)

Сустатантно
уницентитално
ИУРУ

Сустатантно
трансцентитално ИУРУ

Сустатантно
инцентитално
ИУРУ

Сустатантно
центитално
ИУРУ

(сустатантен
икоуниреномически уницентит)

(сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

(сустатантен
икоуниреномически инцентит)

(сустатантен
икоуниреномически центит)

[общо същество
на цялостната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество
на външната
определеност на
ИУРУ]

[общо същество на общата
определеност
на ИУРУ]

(вид сустант на
икоуниреномически диспозит)

(вид сустант на
икоуниреномическа същност)

(вид сустант на
икоуниреномическо явление)

(вид сустант
на икоуниреномически
диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното икоуниреномическо участие са: сустатитно възпроизводствено икоуниреномическо участие* (sustatitic reproductional
ecounirenomic participation (share)), сустатитно производствено икоуниреномическо участие* (sustatitic production ecounirenomic participation (share)),
сустатитно разменно икоуниреномическо участие* (sustatitic exchange
ecounirenomic participation (share)), сустатитно разпределително икоуниреномическо участие* (sustatitic distributional ecounirenomic participation (share)),
сустатитно потребително икоуниреномическо участие* (sustatitic consumption ecounirenomic participation (share)), сустатитно стопанствено икоуниреномическо участие* (sustatitic protoeconomizing ecounirenomic
participation (share)), сустатитно следпроизводствено икоуниреномическо
участие* (sustatitic post-production ecounirenomic participation (share)), сустатитно предипотребително икоуниреномическо участие* (sustatitic beforeconsumption ecounirenomic participation (share)), сустатитно посредническо
икоуниреномическо участие* (sustatitic inter-mediationary ecounirenomic
participation (share)), сустатитно бизнес икоуниреномическо участие*
(sustatitic business ecounirenomic participation (share)), сустатитно алокативно икоуниреномическо участие* (sustatitic allocative ecounirenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно икоуниреномическо участие* (individual sustatitic ecounirenomic participation (share)), фир112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мено сустатитно икоуниреномическо участие* (firm sustatitic ecounirenomic
participation (share)), обществено сустатитно икоуниреномическо участие*
(social sustatitic ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно усвоявано икоуниреномическо участие*
(sustatitic assimilated ecounirenomic participation (share)) и сустатитно създавано икоуниреномическо участие* (sustatitic gived ecounirenomic participation
(share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно икоуниреномическо участие (същото като унисъзидателен икоуниреномически сустатит), (2) съзидателно сустатитно икоуниреномическо участие
(същото като съзидателен икоуниреномически сустатит), (3) изпълнително
сустатитно икоуниреномическо участие (същото като изпълнителен икоуниреномически сустатит), (4) творческо сустатитно икоуниреномическо
участие (същото като творчески икоуниреномически сустатит), (5) работно
сустатитно икоуниреномическо участие (същото като работен икоуниреномически сустатит), (6) сътворително сустатитно икоуниреномическо участие (същото като сътворителен икоуниреномически сустатит). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото
участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сустатитното икоуниреномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИУРУ –
икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРУ
(сътворителен
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сустатитно
ИУРУ

Субстатно
ИУРУ

Запасово
ИУРУ

Сустатантно
ИУРУ

(икоуниреномически сустатит)

(икоуниреномически субстат)

(икоуниреномически запас)

(икоуниреномически сустатант)

[цялостно същество на
ИУРУ]

[вътрешно същество на
ИУРУ]

[външно същество на
ИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИУРУ

Сътворително
(пригодно)
запасово
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИУРУ

(сътворителен
икоуниреномически сустатит)

(сътворителен
икоуниреномически субстат)

(сътворителен
икоуниреномически запас)

(сътворителен
икоуниреномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИУРУ]

[общо състояние на външното същество
на ИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
икоуниреномическа пригодност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа прическа пригодност}
годност}

(вид специфант на икоуниреномически
сустит)

(вид специфант
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфант на икоуниреномическа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРУ
(работен икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРУ

Работно (сметно) запасово
ИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРУ

(работен икоуниреномически
сустатит)

(работен икоуниреномически
субстат)

(работен икоуниреномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа сметна
ческа сметна
задоволеност} задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРУ

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИУРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРУ

(творчески ико(творчески
униреномически икоуниреноми(творчески
субстат)
чески запас)
икоуниреноми[творческо вън[творческо
[творческо
чески субстаншно
състояние
външно състовъншно състотит)
на вътрешното
яние на цялосяние на външ[творческо
същество
на
тното същество
ното същество
външно състоИУРУ]
на ИУРУ]
на ИУРУ]
яние на ИУРУ]
{субстатна
{сустатитна
{запасова ико{икоуниреномиикоуниреномиикоуниреноуниреномическа ползваема мическа полз- ческа ползваема ческа ползвазадоволеност}
задоволеност}
ваема задовоема задоволе(разновидност
леност}
ност}
на икоунирено(разновидност
(разновидност
(разновидност
мическа форма)
на форма на
на форма на
на форма на
икоуниреномиикоуниреномиикоуниреномически сустит)
ческа суперческа субстанстанта)
ция)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРУ

(творчески
икоуниреномически сустатит)

Изпълнително
Изпълнително
(задоволяващо) (задоволяващо)
сустатитно
субстатно ИУРУ
ИУРУ

Творческа
(пол-зваемо)
сустатантно
ИУРУ
(творчески икоуниреномически сустатант)
[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]
{сустатантна
икоуниреномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРУ

(изпълнителен
икоуниреномически сустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически субстат)

(изпълнителен
икоуниреномически запас)

(изпълнителен
икоуниреномически сустатант)

[външно състо{икоуниреноми- яние на цялостческа задоволе- ното същество
на ИУРУ]
ност}
{сустатитна
[външно съсикоуниренотояние на
мическа задоИУРУ]
воленост}
(вид икоуниреномическа форма) (вид форма на
икоуниреномически сустит)

[външно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[външно състояние на външното същество на ИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]

{субстатна
икоуниреномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа задово- ческа задоволеленост}
ност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(изпълнителен
икоуниреномически субстантит)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически сустатит)

(съзидателен
икоуниреномически субстат)

(съзидателен
икоуниреномически запас)

(съзидателен
икоуниреномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа изгод(вид икоуниреноност}
мическо съ(вид съдържадържание)
ние на икоуниреномически
сустит)

{субстатна
икоуниреномическа игодноност}
(вид съдържание на икоуниреномическа субстанция)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатантно ИУРУ

(унисъзидателен икоуниреномически сустатит)

(унисъзидателен
икоуниреномически субстат)

(унисъзидателен икоуниреномически
запас)

(унисъзидателен икоуниреномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа удовле- ческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

Съзидателно
(изгодно) ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа изгодност}

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ
(унисъзидателен икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)
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(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СУСТАТИТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (sustatitic ecounirenomic participation (share)) (ки) – във:
сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие;
сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие;
сустатитно центитално икоуниреномическо участие;
сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие.
СУСТАТИТНО
ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен
икокореномически
обтиинцентит,
сустатитна
инцентитална
икокореномическа
заделеност,
(* )
–
сустатитен
инцентитален
икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен
икокореномически
субект
[на
субстантивностен
сустатитен
икокореномически субект* (substantivitical sustatitic ecocorenomic subject)] във
икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от сустатитна инцентитална икономическа
обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтиинцентит) и
сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като
сустатитен икотехномически обтиинцентит) (както и общо понятие за
сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за
сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен
инцентитален икотехномически обтипринос) и сустатитно инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където сустатитната инцентитална
икономическа обтизначимост е сустатитна икономическа оценка на сустатитния инцентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите
на инцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтисустатитност* (ecocorenomic
obtisustatitness), последната като единство на икокореномическа обтисубстатност* (ecocorenomic obtisubstatness) и икокореномическа обтизапасност* (ecocorenomic obtistockness); субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие и запасово инцентитално икокореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият суста118
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит е типична реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното инцентитално икокореномическо обтиучастие е сустатитен икокореномически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на
същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сустатитна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical sustatitic ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатитното инцентитално икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на сустатитната инцентитална икокореномическа обтиенергия (sustatitic incentital ecocorenomic obtienergy) и отношение на признаване
на приложената сустатитна инцентитална икокореномическа обтиактивност (вж. сустатитна инцентитална икокореномическа обтидейност). Тя е
кинестично опредметена сустатитна инцентитална икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна инцентитална
икокореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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СС инцентитално икореномическо участие;
СС икореномически инцентит
(СС инцентитално икореномическо участие)

СС инцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически инцентит
(СС инцентитално икоуниреномическо участие)

СС инцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномически инцентит
(СС инцентитално икокореномическо участие)

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиинцентит
(СС икоуниреномическа феност)

СС инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтиинцентит
(СС икокореномическа феност)

СС инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтиинцентит

СС нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икокореномическа заделеност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икореномическа заделеност)

(СС инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното инцентитално икокореномическо обтиучастие са:
сустатитно възпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic reproductional incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно производствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic production incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно разменно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic exchange incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно разпределително инцентитално икокореномическо
обтиучастие*
(sustatitic
distributional
incentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно потребително инцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(sustatitic
consumption
incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно стопанствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic protoeconomizing
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно следпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic postproduction incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно
предипотребително инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(sustatitic
before-consumption
incentital
ecocorenomic
obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно посредническо инцентитално икокореномическо
обтиучастие*
(sustatitic
intermediationary
incentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно бизнес инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic business incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно алокативно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic allocative incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual sustatitic incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm sustatitic incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (social sustatitic incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно инцентитално усвоявано икоuкореномическо
обтиучастие* (sustatitic incentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(obtishare)) и сустатитно инцентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (sustatitic incentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното инцентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking sustatitic incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен инцентитален икокореномически обтисустатит*
(unimaking incentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (making sustatitic incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически обтисустатит* (making incentital ecocorenomic
obtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически обтисустатит* (implementationary incentital ecocorenomic
obtisustatite)], (4) творческо сустатитно инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (creative sustatitic incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески инцентитален икокореномически обтисустатит* (creative incentital ecocorenomic obtisustatite)], (5) работно сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (working
sustatitic incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен инцентитален икокореномически обтисустатит* (working
incentital ecocorenomic obtisustatite)], (6) сътворително сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing sustatitic incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически обтисустатит* (performing incentital
ecocorenomic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното инцентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – инцентитално икокореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икокореномическо обтиучастие
(ИЦИКРОУ)
(инцентитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРОУ

Субстатно
ИЦИКРОУ

Запасово
ИЦИКРОУ

Сустатантно
ИЦИКРОУ

(инцентитален икокореномически
обтисустатит;

(инцентитален икокореномически обтисубстат;

(инцентитален икокореномически
обтизапас;

(инцентитален икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиинцентит) обтиинцентит)

сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРОУ]

[външно същество на
ИЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРОУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРОУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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Работно (сметно) ИЦИКРОУ
(работен инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРОУ

(работен инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен инцентитален икокореномически
обтисубстат;

(работен инцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен инцентитал-ен
икокореномически
обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиинцентит)

работен субстатен икокореномически обтиинцентит)

работен запасов икокореномически обтиинцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиинцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРОУ
(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(творчески
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икокореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икокореномически обтиинцентит)

творчески запасов икокореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икокореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРОУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРОУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна инцентиталнаикокореноми-ческа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРОУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ИЦИКРОУ
сово
тантно
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен икокорелен икокорелен икокоремически обтиномически
номически об- номически обсубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномически обтиин- обтиинцентит) обтиинцентит) чески обтиинцентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
{сустатитна
инцентицентитална
инцентиинцентитална
икокоикокореномитална
икокотална икокореномическа
ческа обтиуреномическа
реномическа
обтиудовледовлеобтиудовлеобтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
субсмическа супермически сусномически
танция)
станта)
тант)
сустит)

СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икокореномически субтиинцентит, сустатитна икокореномическа феност, (*) – сустатитен
инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище
като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икокореномически субект [на субстантивностен сустатитен икокореномически субект* (substantivitical sustatitic ecocorenomic subject)] във
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтиинцентит) и
сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтиинцентит) (както и общо понятие за сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост и сустатитенинцентитален икотехномически субтипринос) и сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където сустатитната инцентитална икономическа субтизначимост е сустатитна икономическа оценка на сустатитния инцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икокореномическата субтисустатитност* (ecocorenomic
subtisustatitness), последната като единство на икокореномическа субтисубстатност* (ecocorenomic subtisubstatness) и икокореномическа субтизапасност* (ecocorenomic subtistockness); субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие и запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатит е типична реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното инцентитално икокореномическо субтиучастие е сустатитен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на
същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е субективносубстантивностна сустатитна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical sustatitic ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатитното инцентитално икокореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на сустатитната инцентитална икокореномическа субтиенергия (sustatitic incentital ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна инцентитална икокореномическа субтиактивност (вж. сустатитна инцентитална икокореномическа субтидейност).
Тя е кинестично опредметена сустатитна инцентитална икокореномическа
субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна инцентитална икокореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------от разновидностите на сустатитното икокореномическо субтиучастие (вж.
фиг. 1).

131

1593

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС инцентитално икореномическо участие;
СС икореномически инцентит
(СС инцентитално икореномическо участие)

СС инцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически инцентит
(СС инцентитално икоуниреномическо участие)

СС инцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномически инцентит
(СС инцентитално икокореномическо участие)

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиинцентит
(СС икоуниреномическа феност)

СС инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтиинцентит
(СС икокореномическа феност)

СС инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтиинцентит

СС нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икокореномическа заделеност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икореномическа заделеност)

(СС инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното инцентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic reproductional incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно производствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic production incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно разменно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic exchange incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно разпределително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic distributional incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно потребително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic consumption incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно стопанствено инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (sustatitic protoeconomizing incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно следпроизводствено
инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic post-production
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно предипотребително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic
before-consumption incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно посредническо инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(sustatitic intermediationary incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сустатитно бизнес инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(sustatitic business incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сустатитно алокативно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic allocative incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуално сустатитно инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (individual sustatitic incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатитно инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (firm sustatitic incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатитно инцентитално
икокореномическо субтиучастие* (social sustatitic incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно инцентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (sustatitic incentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сустатитно инцентитално създавано икокореномическо
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (sustatitic incentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното инцентитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking sustatitic incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически субтисустатит* (unimaking incentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making
sustatitic incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически субтисустатит* (making
incentital ecocorenomic subtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически субтисустатит* (implementationary
incentital ecocorenomic subtisustatite)], (4) творческо сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative sustatitic incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески инцентитален икокореномически субтисустатит* (creative incentital ecocorenomic
subtisustatite)], (5) работно сустатитно инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (working sustatitic incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като работен инцентитален икокореномически субтисустатит* (working incentital ecocorenomic subtisustatite)], (6) сътворително
сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing
sustatitic incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
сътворителен инцентитален икокореномически субтисустатит*
(performing incentital ecocorenomic subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното инцентитално икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – инцентитално икокореномическо субтиучастие)

Инцентитално икокореномическо
субтиучастие
(ИЦИКРСУ)
(инцентитален икокореномически
субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРСУ

Субстатно
ИЦИКРСУ

Запасово
ИЦИКРСУ

Сустатантно
ИЦИКРСУ

(инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(инцентитален
икокореномически субтизапас;

(инцентитален икокореномически
субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически
реномически
субтиинцентит) субтиинцентит)

сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРСУ]

[външно същество на
ИЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРСУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтипригодност}
(вид икокорено-мически
специ-фант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРСУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно)
ИЦИКРСУ
(работен инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРСУ

(работен инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(работен инцентитален икокореномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икокореномически
субтизапас;

(работен инцентитален
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтиинцентит)

работен субстатен икокореномически субтиинцентит)

работен запасов
икокореномически субтиинцентит)

работен сустатантен икокореномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРСУ
(творчески
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРСУ

(творчески инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески инцентитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески инцентитален икокореномически
субтизапас;

(творчески инцентитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икокореномически субтиинцентит)

творчески запасов икокореномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икокореномически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на
ИЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРСУ]

[творческо външно състоя-ние
на външното
същество на
ИЦИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}
(вид икокорено-мическа
форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРСУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРСУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРСУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРСУ]
{инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно
ИЦИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИЦИКРСУ

(унисъзидателен инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(унисъзидател(унисъзидател- (унисъзидателен инцентитален ен инцентитален ен инцентитаикокореномиикокореномилен икокоречески субтисуб- чески субтиза- номически субстат;
пас;
тисустатант;
унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен икозапасов икокосустатантен
кореномически
реномически
икокореномисубтиинцентит) субтиинцентит) чески субтиинцентит)
[цялостно със[цялостно със[цялостно състояние на въттояние на вънтояние на обрешното същес- шното същество щото същество
тво на
на
на ИЦИКРСУ]
ИЦИКРСУ]
ИЦИКРСУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
инцентицентитална
инцентитална икокоикокореномитална икокореномическа
ческа субтиуреномическа
субтиудовледовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокореномическа субсмическа супермически сустанция)
станта)
тант)

унисъзидателен сустатитен
икокореномически субтиинцентит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]
{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икокореномически сустит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
ИЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИКРСУ

СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatitic incentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатитен икокореномически инцентит,
(*) – сустатитен инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икокореномически субект [на субстантивностен сустатитен икокореномически субект* (substantivitical sustatitic ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономи141
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа дизюнкция) от сустатитна инцентитална икономическа значимост
(същото като сустатитен икономически инцентит) и сустатитен инцентитален икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически
инцентит) (както и общо понятие за сустатитно инцентитално икореномическо участие (в т.ч. за сустатитна инцентитална икономическа значимост
и сустатитен инцентитален икотехномически принос) и сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където сустатитната инцентитална
икономическа значимост е сустатитна икономическа оценка на сустатитния
инцентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на
икокореномическата сустатитност* (ecocorenomic sustatitness), последната
като единство на икореномическа субстатност* (ecocorenomic substatness) и
икокореномическа запасност* (ecocorenomic stockness); субстатно инцентитално икокореномическо участие и запасово инцентитално икокономическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият
сустатит е типична реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като сустатитен икокореномически субтиинцентит и като сустатитна икокореномическа феност) и сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие
(същото като сустатитен икокореномически обтиинцентит и като сустатитна инцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика).
Сустатитното инцентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на сустатитната инцентитална икокореномическа енергия
(sustatitic incentital ecocorenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна инцентитална икокореномическа активност (вж. сустатитна инцентитална икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна инцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е
и кинестично разпредметена сустатитна инцентитална икокореномическа
потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатитното икокореномическо
участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС инцентитално
икоуниреномическо участие;
СС икоуниреноми-чески инцентит
(СС икоуниреномическо участие)

СС инцентитално
икокореномическо участие;
СС икокореномически инцентит
(СС икокореномическо участие)

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиинцентит
(СС икоуниреномическа феност)

СС инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтиинцентит
(СС икокореномическа феност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитатална икореномическа заделеност)

СС инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтитрансцентит
(СС инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СС инцентитално икореномическо участие;
СС икореномически инцентит
(СС
икореномическо
участие)

СС инцентитално икокореномическо обтиучастие;
СС икокореноми-чески обтиинцентит
(СС инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно инцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие (сустатитен
икокореномически субтиинцентит) и (2) сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие (сустатитен икокореномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното инцентитално икокореномическо участие са: сустатитно възпроизводствено инцентитално икокореномическо участие*
(sustatitic reproductional incentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно производствено инцентитално икокореномическо участие*
(sustatitic production incentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно
разменно инцентитално икокореномическо участие* (sustatitic exchange
incentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно разпределително
инцентитално икокореномическо участие* (sustatitic distributional incentital
ecocorenomic participation (share)), сустатитно потребително инцентитално икокореномическо участие* (sustatitic consumption incentital
ecocorenomic participation (share)), сустатитно стопанствено инцентитално икокореномическо участие* (sustatitic protoeconomizing incentital
ecocorenomic participation (share)), сустатитно следпроизводствено инцентитално икокореномическо участие* (sustatitic post-production incentital
ecocorenomic participation (share)), сустатитно предипотребително инцентитално икокореномическо участие* (sustatitic before-consumption incentital
ecocorenomic participation (share)), сустатитно посредническо инцентитално икокореномическо участие* (sustatitic intermediationary incentital
ecocorenomic participation (share)), сустатитно бизнес инцентитално икокореномическо участие* (sustatitic business incentital ecocorenomic
participation (share)), сустатитно алокативно инцентитално икокореномическо участие* (sustatitic allocative incentital ecocorenomic participation (share))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално сустатитно инцентитално икокореномическо участие* (individual sustatitic incentital ecocorenomic participation (share)),
фирмено сустатитно инцентитално икокореномическо участие* (firm
sustatitic incentital ecocorenomic participation (share)), обществено сустатитно инцентитално икокореномическо участие* (social sustatitic incentital
ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно инцентитално усвоявано икокореномическо
участие* (sustatitic incentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитно инцентитално създавано икокореномическо участие* (sustatitic incentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното инцентитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икокореномическо участие* (unimaking
sustatitic incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икокореномически сустатит* (unimaking incentital
ecocorenomic sustatite)], (2) съзидателно сустатитно инцентитално икокореномическо участие* (making sustatitic incentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически сустатит* (making incentital ecocorenomic sustatite)], (3) изпълнително сустатитно инцентитално икокореномическо участие* (implementationary
sustatitic incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икокореномически сустатит* (implementationary
incentital ecocorenomic sustatite)], (4) творческо сустатитно инцентитално
икокореномическо участие* (creative sustatitic incentital ecocorenomic
participation (share)) [същото като творчески инцентитален икокореномически сустатит* (creative incentital ecocorenomic sustatite)], (5) работно сустатитно инцентитално икокореномическо участие* (working sustatitic
incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен инцентитален иккоореномически сустатит* (working incentital ecocorenomic
sustatite)], (6) сътворително сустатитно инцентитално икокореномическо
участие* (performing sustatitic incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически сустатит*
(performing incentital ecocorenomic sustatite)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното инцентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – инцентитално икокореномическо участие)

Инцентитално
икокореномическо участие
(ИЦИКРУ)
(инцентитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИКРУ

Субстатно
ИЦИКРУ

Запасово
ИЦИКРУ

Сустатантно
ИЦИКРУ

(инцентитален икокореномически
сустатит;

(инцентитален икокореномически субстат;

(инцентитален икокореномически
запас;

(инцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически инцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
инцентит)
инцентит)

сустатантен
икокореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРУ]

[външно същество на
ИЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИКРУ
(работен инцентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИКРУ

(работен инцентитален
икокореномически сустатит;

(работен инцентитален икокореномически
субстат;

(работен инцентитален
икокореномически запас;

(работен инцентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
инцентит)

работен субстатен икокореномически инцентит)

работен запасов икокореномически инцентит)

работен сустатантен икокореномически
инцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

148

1610

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРУ
(творчески инцентитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(творчески
инцентитален
икокореномически сустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически субстат;

(творчески инцентитален
икокореномически запас;

(творчески инцентитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически инцентит)

творчески субстатен икокореномически
инцентит)

творчески запасов икокореномически инцентит)

творчески сустатантен икокореномически инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИЦИКРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически инцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
игодноност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ИЦИКРУ
сово ИЦИКРУ
тантно
ИЦИКРУ
ИЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен
икокорелен икокорелен икокоремически субсномически за- номически сусномически
тат;
пас;
сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиинцентит)
инцентит)
чески инценчески инцентит)
тит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{запасова ин- {сустатантна
центитална
инцентиикокореномитална икокоческа удовлетреномическа
вореност}
удовлетвореност}
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокореномическа супермически сусстанта)
тант)

СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически обтиинцентит, сустатитна инцентитална икореномическа заделеност, (*) – сустатитен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икореномически субект [на субстантивностен сустатитен икореномически субект* (substantivitical sustatitic ecorenomic subject)] във икореномичес152
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кото възпроизводство; общо понятие за сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтиинцентит и като сустатитен инцентитален икономически интерес) и сустатитен
инцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтиинцентит и като сустатитна инцентитална икотехномическа зададеност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтисустатитност* (ecorenomic obtisustatitness), последната като
единство на икореномическа обтисубстатност* (ecorenomic obtisubstatness)
и икореномическа обтизапасност* (ecorenomic obtistockness); субстатно
инцентитално икореномическо обтиучастие и запасово инцентитално икореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж.
възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното инцентитално икореномическо обтиучастие е сустатитен икореномически ингредиент
в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатитна
оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сустатитна икореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical sustatitic ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатитното инцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатитната инцентитална икореномическа обтиенергия
(sustatitic incentital ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна инцентитална икореномическа обтиактивност (вж.
сустатитна инцентитална икореномическа обтидейност). Тя е кинестично
опредметена сустатитна инцентитална икореномическа обтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатитна инцентитална икореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо
участие;
СС инцентитална
икономическа
значимост)

СС инцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС инцентитален
икотехномически
принос)

СС инцентитално икореномическо участие;
СС икореномически инцентит
(СС инцентитално икореномическо участие)

СС инцентитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиинцентит
(СС икономическа
феност)

СС инцентитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;
СС инцентитален
икономически интерес)

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сустатитното инцентиталното икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното инцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост (сустатитен икономически обтиинцентит) и (2) сустатитен инцентитален икотехномически
обтипринос (сустатитен икотехномически обтиинцентит).
Сустатитната инцентитална икономическа обтизначимост и сустатитният
инцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на сустатитното инцентитално икореномическо обтиучастие (то е или сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост, или сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и
като двойка образуват сустатитен инцентитален дялов икореномически
обтидиспозат (sustatitic incentital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие е сустатитен инцентитален дялов икореномически обтидиспозант (sustatitic incentital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатитния инцентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на сустатитното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатитната инцентитална икономическа обтизначимост tobpardis и сустатитния инцентитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират във
взаимозависимост помежду си. В границите на сустатитния инцентитален дялов икореномически обтидиспозат сустатитната инцентитална икономическа
обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатитна инцентитална икономическа оценка* (sustatitic incentital economic
estimatе) на сустатитния инцентитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата
икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата сустатитна инцентитална икономическа оценка на
сустатитния инцентитален икотехномически обтипринос (total sustatitic
incentital economic estimatе of the sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution),
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната сустатитна инцентитална икономическа оценка на сустатитния инцентитален икотехномически обтипринос (average sustatitic
incentital economic estimatе of the sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната сустатитна инцентитална икономическа оценка на сустатитния инцентитален икотехномически обтипринос (marginal sustatitic
incentital economic estimatе of the sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното инцентитално икореномическо обтиучастие са: сустатитно възпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic reproductional incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатитно производствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic production incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатитно разменно инцентитално икореномическо обтиучастие*
(sustatitic exchange incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разпределително инцентитално икореномическо обтиучастие*
(sustatitic distributional incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно потребително инцентитално икореномическо обтиучастие*
(sustatitic consumption incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно стопанствено инцентитално икореномическо обтиучастие*
(sustatitic protoeconomizing incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатитно следпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic post-production incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно предипотребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic before-consumption incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно посредническо инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic intermediationary incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно бизнес инцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic business incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно алокативно инцентитално икореномическо об156
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (sustatitic allocative incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие* (individual sustatitic incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие* (firm sustatitic incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие* (social sustatitic incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно инцентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (sustatitic incentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сустатитно инцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (sustatitic incentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното инцентитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking sustatitic incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатит*
(unimaking incentital ecorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно
инцентитално икореномическо обтиучастие* (making sustatitic incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически обтисустатит* (making incentital ecorenomic
obtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически обтисустатит* (implementationary incentital ecorenomic obtisustatite)], (4) творческо сустатитно инцентитално икореномическо
обтиучастие* (creative sustatitic incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески инцентитален икореномически обтисустатит* (creative incentital ecorenomic obtisustatite)], (5) работно сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие* (working sustatitic
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен инцентитален икореномически обтисустатит* (working incentital ecorenomic
obtisustatite)], (6) сътворително сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие* (performing sustatitic incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икореномически об157
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тисустатит* (performing incentital ecorenomic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното инцентитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – инцентитално икореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икореномическо обтиучастие
(ИЦИРОУ)
(инцентитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРОУ

Субстатно
ИЦИРОУ

Запасово
ИЦИРОУ

Сустатантно
ИЦИРОУ

(инцентитален икореномически обтисустатит;

(инцентитален икореномически обтисубстат;

(инцентитален икореномически обтизапас;

(инцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

субстатен икореномически
обтиинцентит)

запасов икореномически обтиинцентит)

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРОУ]

[външно същество на
ИЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРОУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРОУ
(работен инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРОУ

(работен инцентитален икореномически обтисустатит;

(работен инцентитален икореномически обтисубстат;

(работен инцентитален икореномически обтизапас;

(работен инцентитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтиинцентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтиинцентит)

работен сустатантен икореномически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

161

1623

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРОУ
(творчески инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИРОУ

(творчески инцентита-лен
икореномически обтисустатит;

(творчески инцентита-лен
икореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икореномически обтиинцентит)

творчески запасов икореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРОУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ИЦИРОУ]
ИЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРОУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ИЦИРОУ]
тво на
ИЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически
субтиинцентит, сустатитна икореномическа феност, (*) – сустатитен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като
субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икореномически субект [на субстантивностен сустатитен икореномически субект* (substantivitical sustatitic ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатитна инцентитална икономическа
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтиинцентит и
като сустатитна икономическа феност) и сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтиинцентит и като сустатитна икотехномическа феност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от
конкретните
изрази
на
икореномическата
субтисустатитност*
(ecorenomic subtisustatitness), последната като единство на икореномическа
субтисубстатност* (ecorenomic subtisubstatness) и икореномическа субтизапасност* (ecorenomic subtistockness); субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие и запасово инцентитално икореномическо субтиучастие,
взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното инцентитално икореномическо
субтиучастие е сустатитен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на същностно
равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатитна
икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical sustatitic ecorenomic
appraisement) на същностно равнище. Сустатитното инцентитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на сустатитната инцентитална икореномическа субтиенергия (sustatitic incentital ecorenomic
subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна инцентитална икореномическа субтиактивност (вж. сустатитна инцентитална
икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна инцентитална икореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна инцентитална икореномическа субтипотенциалност
(също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо
участие;
СС инцентитална
икономическа
значимост)

СС инцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС инцентитален
икотехномически
принос)

СС инцентитално икореномическо участие;
СС икореномически инцентит
(СС инцентитално икореномическо участие)

СС инцентитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиинцентит
(СС икономическа
феност)

СС инцентитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;
СС инцентитален
икономически интерес)

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сустатитното инцентитално икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното инцентитално икореномическо субтиучастие са (1)
сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост (сустатитен икономически субтиинцентит) и (2) сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос (сустатитен икотехномически субтиинцентит).
Сустатитната инцентитална икономическа субтизначимост и сустатитният
инцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на сустатитното инцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост, или сустатитен инцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват сустатитен инцентитален дялов икореномически
субтидиспозат (sustatitic incentital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие е сустатитен инцентитален дялов икореномически субтидиспозант (sustatitic incentital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид
икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатитния
инцентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на сустатитното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето
на сустатитната инцентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и
сустатитния инцентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатитния инцентитален дялов икореномически субтидиспозат сустатитната инцентитална
икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатитна инцентитална икономическа оценка* (sustatitic
incentital economic estimatе) на сустатитния инцентитален икотехномически
субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic
function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата сустатитна инцентитална икономическа оценка на
сустатитния инцентитален икотехномически субтипринос (total sustatitic
incentital economic estimatе of the sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis
е средната сустатитна инцентитална икономическа оценка на сустатитния инцентитален икотехномически субтипринос (average sustatitic
incentital economic estimatе of the sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната сустатитна инцентитална икономическа оценка на сустатитния инцентитален икотехномически субтипринос (marginal sustatitic
incentital economic estimatе of the sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното инцентитално икореномическо субтиучастие са:
сустатитно възпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic reproductional incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно производствено инцентитално икореномическо
субтиучастие* (sustatitic production incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно разменно инцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic exchange incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разпределително инцентитално икореномическо
субтиучастие* (sustatitic distributional incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно потребително инцентитално икореномическо
субтиучастие* (sustatitic consumption incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно стопанствено инцентитално икореномическо
субтиучастие*
(sustatitic
protoeconomizing
incentital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно следпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic post-production incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно предипотребително
инцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic before-consumption
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно посредническо
инцентитално
икореномическо
субтиучастие*
(sustatitic
intermediationary incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно бизнес инцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic
business incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно ало169

1631

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кативно инцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic allocative
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие* (individual
sustatitic incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие* (firm sustatitic
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатитно
инцентитално икореномическо субтиучастие* (social sustatitic incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно инцентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (sustatitic incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сустатитно инцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (sustatitic incentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното инцентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие*
(unimaking sustatitic incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатит*
(unimaking incentital ecorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно
инцентитално икореномическо субтиучастие* (making sustatitic incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически субтисустатит* (making incentital ecorenomic
subtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален
икореномически субтисустатит* (implementationary incentital ecorenomic
subtisustatite)], (4) творческо сустатитно инцентитално икореномическо
субтиучастие* (creative sustatitic incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески инцентитален икореномически субтисустатит* (creative incentital ecorenomic subtisustatite)], (5) работно сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие* (working sustatitic
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икореномически субтисустатит* (working incentital
ecorenomic subtisustatite)], (6) сътворително сустатитно инцентитално
икореномическо субтиучастие* (performing sustatitic incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален
170
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически субтисустатит* (performing incentital ecorenomic subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
инцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното инцентитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – инцентитално икореномическо субтиучастие)

Инцентитално
икореномическо субтиучастие (ИЦИРСУ)
(инцентитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРСУ

Субстатно
ИЦИРСУ

Запасово
ИЦИРСУ

Сустатантно
ИЦИРСУ

(инцентитален икореномически субтисустатит;

(инцентитален
икореномически субтисубстат;

(инцентитален икореномически субтизапас;

(инцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

субстатен икореномически
субтиинцентит)

запасов икореномически
субтиинцентит)

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРСУ]

[външно същество на
ИЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРСУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРСУ
(работен инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРСУ

(работен инцентитален икореномически субтисустатит;

(работен инцентитален икореномически субтисубстат;

(работен инцентитален икореномически субтизапас;

(работен инцентитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиинцентит)

работен субстатен икореномически субтиинцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРСУ
(творчески инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИРСУ

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически субтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиинцентит)

творчески субстатен икореномически субтиинцентит)

творчески запасов икореномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРСУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРСУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(sustatitic incentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически инцентит, (*) – сустатитен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икореномически субект
[на
субстантивностен
сустатитен
икореномически
субект*
(substantivitical sustatitic ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатитна инцентитална икономическа значимост (същото като сустатитен икономически инцентит) и сустатитен ин178
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически инцентит), както и общо понятие за сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като сустатитен икореномически субтиинцентит и същото като сустатитна икореномическа феност) и сустатитно
инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като сустатитен икореномически обтиинцентит и като сустатитна инцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сустатитност* (ecorenomic sustatitness), последната като
единство на икореномическа субстатност* (ecorenomic substatness) и икореномическа запасност* (ecorenomic stockness); субстатно инцентитално икореномическо участие и запасово инцентитално икореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното инцентитално икореномическо
участие е форма на съществуване на сустатитната инцентитална
икореномическа енергия (sustatitic incentital ecorenomic energy) и отношение
на признаване на приложената сустатитна инцентитална икореномическа
активност (вж. сустатитна инцентитална икореномическа дейност). Тя е
кинестично опредметена сустатитна инцентитална икореномическа активност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна инцентитална икореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо
участие;
СС икономическа
значимост)

СС инцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС икотехномически принос)

СС инцентитал-но
икореномическо
участие;
СС икореномически инцентит
(СС инцентитално
икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС инцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически субтиинцентит
(СС икономическа феност)

СС инцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномичес-ки субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС инцентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически
субтиинцентит
(СС икореномическа феност)

СС инцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;

СС инцентита-лен
икотехноми-чески
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитал-на
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС инцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икореномическа
заделеност;
СС икореномическа заделеност)

СС инцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

Фиг. 1. Сустатитно инцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното инцентитално икореномическо участие са (1) сустатитна инцентитална икономическа значимост (сустатитен икономически инцентит) и (2) сустатитен инцентитален икотехномически принос (сустатитен икотехномически инцентит), а според общностния икореномически
статут негови разновидности са (1) сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие (сустатитен икореномически субтиинцентит) и (2) сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие (сустатитен икореномически обтиинцентит).
Сустатитната инцентитална икономическа значимост и сустатитният инцентитален икотехномически принос като разновидности на сустатитното инцентитално икореномическо участие (то е или сустатитна инцентитална икономическа значимост, или сустатитен инцентитален икотехномически принос,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват
сустатитен инцентитален дялов икореномически диспозат (sustatitic
incentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а
самото сустатитно инцентитално икореномическо участие е сустатитен инцентитален дялов икореномически диспозант (sustatitic incentital partitionary
ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатитния инцентитален дялов икореномически диспозант
tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето
на сустатитната инцентитална икономическа значимост tpardis и сустатитния инцентитален икотехномически принос tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатитния инцентиталения дялов
икореномически диспозат сустатитната инцентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатитна инцентитална икономическа оценка* (sustatitic incentital economic estimatе) на сустатитния инцентитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата сустатитна инцентитална икономическа оценка на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитния инцентитален икотехномически принос (total sustatitic
incentital economic estimatе of the sustatitic incentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната сустатитна инцентитална икономическа оценка на сустатитния инцентитален икотехномически принос (average sustatitic incentital
economic estimatе of the sustatitic incentital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната сустатитна инцентитална икономическа оценка на сустатитния инцентитален икотехномически принос (marginal sustatitic
incentital economic estimatе of the sustatitic incentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното инцентитално икореномическо участие са: сустатитно възпроизводствено инцентитално икореномическо участие*
(sustatitic reproductional incentital ecorenomic participation (share)), сустатитно
производствено инцентитално икореномическо участие* (sustatitic
production incentital ecorenomic participation (share)), сустатитно разменно
инцентитално икореномическо участие* (sustatitic exchange incentital
ecorenomic participation (share)), сустатитно разпределително инцентитално икореномическо участие* (sustatitic distributional incentital ecorenomic
participation (share)), сустатитно потребително инцентитално икореномическо участие* (sustatitic consumption incentital ecorenomic participation
(share)), сустатитно стопанствено инцентитално икореномическо участие* (sustatitic protoecono-mizing incentital ecorenomic participation (share)),
сустатитно следпроизводствено инцентитално икореномическо участие* (sustatitic post-production incentital ecorenomic participation (share)), сустатитно предипотребително инцентитално икореномическо участие*
(sustatitic before-consumption incentital ecorenomic participation (share)), сустатитно посредническо инцентитално икореномическо участие* (sustatitic
intermediationary incentital ecorenomic participation (share)), сустатитно бизнес инцентитално икореномическо участие* (sustatitic business incentital
ecorenomic participation (share)), сустатитно алокативно инцентитално
икореномическо участие* (sustatitic allocative incentital ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно инцентитално
икореномическо участие* (individual sustatitic incentital ecorenomic
participation (share)), фирмено сустатитно инцентитално икореномическо
участие* (firm sustatitic incentital ecorenomic participation (share)), обществено
сустатитно инцентитално икореномическо участие* (social sustatitic
incentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно инцентитално усвоявано икореномическо
участие* (sustatitic incentital assimilated ecorenomic participation (share)) и сустатитно инцентитално създавано икореномическо участие* (sustatitic
incentital gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното инцентитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икореномическо участие* (unimaking
sustatitic incentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икореномически сустатит* (unimaking incentital
ecorenomic sustatite)], (2) съзидателно сустатитно инцентитално икореномическо участие* (making sustatitic incentital ecorenomic participation
(share)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически сустатит* (making incentital ecorenomic sustatite)], (3) изпълнително сустатитно
инцентитално икореномическо участие* (implementationary sustatitic
incentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икореномически сустатит* (implementationary incentital
ecorenomic sustatite)], (4) творческо сустатитно инцентитално икореномическо участие* (creative sustatitic incentital ecorenomic participation (share))
[същото като творчески инцентитален икореномически сустатит*
(creative incentital ecorenomic sustatite)], (5) работно сустатитно инцентитално икореномическо участие* (working sustatitic incentital ecorenomic
participation (share)) [същото като работен инцентитален икореномически
сустатит* (working incentital ecorenomic sustatite)], (6) сътворително сустатитно инцентитално икореномическо участие* (performing sustatitic
incentital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икореномически сустатит* (performing incentital ecorenomic
sustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

184

1646

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното инцентитално икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРУ – инцентитално икореномическо участие)

Инцентитално
икореномическо участие
(ИЦИРУ)
(инцентитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИРУ

Субстатно
ИЦИРУ

Запасово
ИЦИРУ

Сустатантно
ИЦИРУ

(инцентитален
икореномически сустатит;

(инцентитален
икореномически субстат;

(инцентитален икореномически запас;

(инцентитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически инцентит)

субстатен икореномически
инцентит)

запасов икореномически инцентит)

сустатитен
икореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРУ]

[външно същество на
ИЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно ИЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
ИЦИРУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
инцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
инцентит)

сътворителен
запасов икореномически инцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически инцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа пригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРУ
(работен инцентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРУ

(работен инцентитален икореномически сустатит;

(работен инцентитален икореномически субстат;

(работен инцентитален икореномически запас;

(работен инцентитален икореномически сустатант;

работен сустатитен икореномически инцентит)

работен субстатен икореномически инцентит)

работен запасов
икореномически инцентит)

работен сустатантен икореномически инцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРУ
(творчески инцентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИЦИРУ

(творчески инцентитален икореномически
сустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субстат;

(творчески инцентитален
икореномически запас;

(творчески инцентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически
инцентит)

творчески субстатен икореномически инцентит)

творчески запасов икореномически инцентит)

творчески сустатантен икореномически
инцентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРУ
Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икореномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРУ
Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИЦИРУ

(съзидателен
(съзидателен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икореномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икореномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ИЦИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРУ
ИЦИРУ
ИЦИРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРУ

(унисъзидател(унисъзидателен инцентитален ен инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически сустатант;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субстантит)

унисъзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икоуниреномически обтиинцентит, сустатитна инцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – сустатитен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който
на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на сустатитен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатитен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatitic
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтиинцентит и като сустатитен инцентитален икономически интерес) и сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като сустатитен икотехномически обтиинцентит и като сустатитна инцентитална икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното
цялостно единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтисустатитност* (ecounirenomic obtisustatitness), последната
като единство на икоуниреномическа обтисубстатност* (ecounirenomic
obtisubstatness) и икоуниреномическа обтизапасност* (ecounirenomic
obtistockness); субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и
запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа
ингредиентност). Сустатитното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е сустатитен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатитна
икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatitic ecounirenomic
appraisement) на същностно равнище. Сустатитното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатитната инцентитална
икоуниреномическа
обтиенергия
(sustatitic
incentital
ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна инцентитална икоуниреномическа обтиактивност (вж. сустатитна
инцентитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна инцентитална икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена сустатитна инцентитална икоуниреномическа
обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо
участие;
СС инцентитална
икономическа
значимост)

СС нцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС инцентитален
икотехномически
принос)

СС инцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически инцентит
(СС инцентитално икоуниреномическо участие)

СС инцентитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиинцентит
(СС икономическа
феност)

СС инцентитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиинцентит
(СС икоуниреномическа феност)

СС инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;
СС инцентитален
икономически интерес)

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност)

СС инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтиинцентит
(СС инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
сустатитно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic reproductional incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно производствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic production incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно разменно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic exchange incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно разпределително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic distributional incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно потребително инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic consumption incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно стопанствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic protoeconomizing
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic postproduction incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно
предипотребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(sustatitic before-consumption incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно посредническо инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие*
(sustatitic
intermediationary
incentital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно бизнес инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic business incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно алокативно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic allocative incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual sustatitic incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm sustatitic incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social sustatitic incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно инцентитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (sustatitic incentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сустатитно инцентитално създавано икоуниреномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиучастие* (sustatitic incentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking sustatitic incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатит* (unimaking incentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making
sustatitic incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатит* (making
incentital ecounirenomic obtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически обтисустатит* (implementationary
incentital ecounirenomic obtisustatite)], (4) творческо сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative sustatitic incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески инцентитален икоуниреномически обтисустатит* (creative incentital ecounirenomic
obtisustatite)], (5) работно сустатитно инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (working sustatitic incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически обтисустатит* (working incentital ecounirenomic obtisustatite)], (6) сътворително
сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing
sustatitic incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически обтисустатит* (performing
incentital ecounirenomic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – инцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ИЦИУРОУ)
(инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРОУ

Субстатно
ИЦИУРОУ

Запасово
ИЦИУРОУ

Сустатантно
ИЦИУРОУ

(инцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(инцентит-ален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

субстатен икоуниреномически обтиинцентит)

запасов икоуниреномически обтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРОУ]

[външно същество на
ИЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРОУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИУРОУ
(работен инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически обтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически обтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРОУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРОУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРОУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРОУ
ИЦИУРОУ
во ИЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икоуниреномически субтиинцентит, сустатитна икоуниреномическа феност, (*) – сустатитен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно
равнище като субективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сустатитен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатитен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatitic ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатитна инценти202
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тална икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтиинцентит и като сустатитна икономическа феност) и сустатитен
инцентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтиинцентит и като сустатитно икотехномическо феност),
взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтисустатитност* (ecounirenomic
subtisustatitness), последната като единство на икоуниреномическа субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness) и икоуниреномическа субтизапасност* (ecounirenomic subtistockness); субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие е сустатитен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатитна икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical sustatitic ecounirenomic appraisement) на същностно
равнище. Сустатитното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е
форма на съществуване на сустатитната инцентитална икоуниреномическа субтиенергия (sustatitic incentital ecounirenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна инцентитална икоуниреномическа субтиактивност (вж. сустатитна инцентитална икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна инцентитална
икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
сустатитна инцентитална икоуниреномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатитното икоуниреномическо
субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо
участие;
СС инцентитална
икономическа
значимост)

СС инцентитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС инцентитален
икотехномически
принос)

СС инцентитално икоуниреномическо участие;СС икоуниреномически инцентит
(СС инцентитално икоуниреномическо участие)

СС- инцентитална икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиинцентит
(СС- икономическа
феност)

СС инцентитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиинцентит
(СС икоуниреномическа феност)

СС инцентитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;
СС инцентитален
икономически интерес)

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност)

СС инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтиинцентит
(СС инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са:
сустатитно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic reproductional incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно производствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic production incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разменно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic exchange incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разпределително инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic distributional incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно потребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic consumption
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно стопанствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic
protoeconomizing incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic post-production incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно предипотребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic before-consumption incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно посредническо инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic intermediationary incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно бизнес инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic business incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно алокативно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic allocative
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(individual sustatitic incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm
sustatitic incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено
сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social
sustatitic incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно инцентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (sustatitic incentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сустатитно инцентитално създавано икоуниреномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (sustatitic incentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисустатит* (unimaking incentital ecounirenomic subtisustatite)], (2) съзидателно
сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making
sustatitic incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически субтисустатит* (making
incentital ecounirenomic subtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически субтисустатит* (implementationary
incentital ecounirenomic subtisustatite)], (4) творческо сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative sustatitic incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески инцентитален икоуниреномически субтисустатит* (creative incentital
ecounirenomic subtisustatite)], (5) работно сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working sustatitic incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит*
(working
incentital
ecounirenomic
subtisustatite)], (6) сътворително сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing sustatitic incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален
икоуниреномически субтисустатит* (performing incentital ecounirenomic
subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – инцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ИЦИУРСУ)
(инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРСУ

Субстатно
ИЦИУРСУ

Запасово
ИЦИУРСУ

Сустатантно
ИЦИУРСУ

(инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

запасов икоуниреномически субтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРСУ]

[външно същество на
ИЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРСУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИУРСУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРСУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРСУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРСУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРСУ
ИЦИУРСУ
во ИЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatitic incentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатитен икоуниреномически инцентит,
(*) – сустатитен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатитен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatitic ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатитна инцентитална икономическа
значимост (същото като сустатитен икономически инцентит) и сустатитен
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитален икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически инцентит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие
за сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит и същото като сустатитна
икоуниреномическа феност) и сустатитен инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически обтиинцентит и
като сустатитна инцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сустатитност* (ecounirenomic sustatitness), последната като единство на икоуниреномическа субстатност* (ecounirenomic substatness) и икоуниреномическа
запасност* (ecounirenomic stockness); субстатно инцентитално икоуниреномическо участие и запасово инцентитално икоуниномическо участие, взети
заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатитното инцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на сустатитната инцентитална
икоуниреномическа енергия (sustatitic incentital ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна инцентитална икоуниреномическа активност (вж. сустатитна инцентитална икоуниреномическа
дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна инцентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна
инцентитална икоуниреномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една
от разновидностите на сустатитното икоуниреномическо участие (вж. фиг.
1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС инцентитална
икономическа
значимост;
СС икономически
инцентит
(СС инцентитално
икономическо
участие;
СС икономическа
значимост)

СС инцентитален
икотехномически
принос;

СС инцентитално

СС икотехномически инцентит
(СС инцентитално
икотехномическо
участие;
СС икотехномически
принос)

икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически инцентит
(СС инцентитално
икоуниреномическо
участие;
СС икоуниреномическо участие)

СС инцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически субтиинцентит
(СС икономическа феност)

СС инцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиинцентит
(СС икотехномическа феност)

СС инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиинцентит
(СС икоуниреномическа феност)

СС инцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтиинцентит
(СС инцентитална
икономическа заделеност;

СС инцентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиинцентит
(СС инцентитална
икотехномическа
заделеност;
СС инцентитална
икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтитрансцентит
(СС инцентитална
икоуниреномическа заделеност;
СС икоуниреномическа заделеност)

СС инцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

Фиг. 1. Сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатитното инцентитално икоуниреномическо участие са (1) сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит) и (2) сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното инцентитално икоуниреномическо участие са: сустатитно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие*
(sustatitic reproductional incentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно производствено инцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic production incentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно
разменно инцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic exchange
incentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно разпределително
инцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic distributional incentital
ecounirenomic participation (share)), сустатитно потребително инцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic consumption incentital
ecounirenomic participation (share)), сустатитно стопанствено инцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic protoeconomizing incentital
ecounirenomic participation (share)), сустатитно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic post-production incentital
ecounirenomic participation (share)), сустатитно предипотребително инцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic before-consumption
incentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно посредническо инцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic intermediationary
incentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно бизнес инцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic business incentital
ecounirenomic participation (share)), сустатитно алокативно инцентитално
икоуниреномическо участие* (sustatitic allocative incentital ecounirenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно инцентитално
икоуниреномическо участие* (individual sustatitic incentital ecounirenomic
participation (share)), фирмено сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие* (firm sustatitic incentital ecounirenomic participation (share)),
обществено сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие*
(social sustatitic incentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно инцентитално усвоявано икоуниреномическо
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (sustatitic incentital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
сустатитно инцентитално създавано икоуниреномическо участие*
(sustatitic incentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното инцентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие* (unimaking sustatitic incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен инцентитален икоуниреномически сустатит* (unimaking
incentital ecounirenomic sustatite)], (2) съзидателно сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие* (making sustatitic incentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически сустатит* (making incentital ecounirenomic sustatite)], (3)
изпълнително сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие*
(implementationary sustatitic incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен инцентитален икоуниреномически сустатит*
(implementationary incentital ecounirenomic sustatite)], (4) творческо сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие* (creative sustatitic
incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески инцентитален икоуниреномически сустатит* (creative incentital ecounirenomic
sustatite)], (5) работно сустатитно инцентитално икоуниреномическо
участие* (working sustatitic incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като работен инцентитален икоуниреномически сустатит* (working
incentital ecounirenomic sustatite)], (6) сътворително сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие* (performing sustatitic incentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически сустатит* (performing incentital ecounirenomic
sustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното инцентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – инцентитално икоуниреномическо участие)

Инцентитално
икоуниреномическо участие
(ИЦИУРУ)
(инцентитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИУРУ

Субстатно
ИЦИУРУ

Запасово
ИЦИУРУ

Сустатантно
ИЦИУРУ

(инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субстат;

(инцентитален икоуниреномически
запас;

(инцентитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически инцентит)

субстатен икоуниреномически инцентит)

запасов икоуниреномически инцентит)

сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРУ]

[външно същество на
ИЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)

218

1680

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(сътворителен
инцентит-ален
икоуниреномически субстантит)

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРУ]

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРУ

{инцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид икоуниреномически специ(вид специфант
фант)
на икоуниреномически сустит)
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до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИУРУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРУ

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
запас;

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
инцентит)

работен субстатен икоуниреномически
инцентит))

работен запасов
икоуниреномически инцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
инцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуни
реномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРУ

Творческо (ползваемо)
сустатитно
ИЦИУРУин(творчески

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРУ

центитален
икоуниреномически сус-татит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически субстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически запас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески субстатен икоуниреномически
инцентит)

творчески запасов икоуниреномически
инцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
инцентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

(творчески инцентитален
икоуниреномически субстантит)

творчески сустатитен икоуниреномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

{инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова инценти-тална
икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРУ
ИЦИУРУ
во ИЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икокореномически обтитрансцентит, сустатитна трансцентитална икокореномическа
заделеност, (*) – сустатитен трансцентитален икокореномически ингредиент,
който на същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на сустатитен икокореномически субект [на субстантивностен сустатитен икокореномически субект* (substantivitical sustatitic
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтитрансцентит и като сустатитен икономически интерес) и сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтитрансцентит и като сустатитна икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатитен трансцентитален
икотехномически
обтипринос)
и
сустатитно
трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където сустатитната трансцентитална
икономическа обтизначимост е сустатитна икономическа оценка на
сустатитния трансцентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икокореномическата обтисустатитност*
(ecocorenomic obtisustatitness), последната като единство на икокореномическа
обтисубстатност* (ecocorenomic obtisubstatness) и икокореномическа
обтизапасност* (ecocorenomic obtistockness); субстатно трансцентитално
икокореномическо
обтиучастие
и
запасово
трансцентитално
икокореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство
(икокореномическият сустатит е типична реализация на икокореномическия
сустит)
(вж.
възпроизводствена
икономическа
ингредиентност).
Сустатитното трансцентитално икокореномическо обтиучастие е сустатитен
икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субстантивностна сустатитна оценка на същностно равнище или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
сустатитна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатитна
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatitic
ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатитното трансцентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на
сустатитната трансцентитална икокореномическа обтиенергия
(sustatitic transcentital ecocorenomic obtienergy) и отношение на признаване на
приложената сустатитна трансцентитална икокореномическа обтиактивност (вж. сустатитна трансцентитална икокореномическа обтидейност).
Тя е кинестично опредметена сустатитна трансцентитална икокореномическа
обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икокореномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатитното икокореномическо
обтиучастие (наред със сустатитното уницентитално икокореномическо
обтиучастие, сустатитното центитално икокореномическо обтиучастие и
сустатитното инцентитално икокореномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго, под сустатитно икокореномическо обтиучастие обикновено се
подразбира сустатитното трансцентиталното икокореномическо обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически трансцентит
(СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномическо участие)

СС трансцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномически трансцентит
(СС трансцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномическо участие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтитрансцентит
(СС икоуниреномическа ценностност;
СС икоуниреномическа отдаденост)

СС трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтитрансцентит
(СС икокореномическа ценностност;
СС икокореномическа отдаденост)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическа заделеност;
СС икореномическа заделеност)

СС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СС икоуниреномическа заделеност)

СС трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СС икокореноми-чески обтитрансцентит
(СС трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СС икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното трансцентитално икокореномическо обтиучастие са:
сустатитно възпроизводствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic reproductional transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно производствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic production transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разменно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic exchange transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разпределително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic distributional transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно потребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic consumption
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно стопанствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic
protoeconomizing transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic post-production transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно предипотребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic before-consumption transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно посредническо трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic intermediationary
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно бизнес
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic business
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно алокативно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic allocative
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(individual sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(firm sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(social sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (absolute
sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително
сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (relative
4
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сустатитно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (labourly-determinate
sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическоопределено сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (physically-determinate sustatitic transcentital ecoucoenomic obtiparticipation
(obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно трансцентитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие* (sustatitic transcentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и сустатитно трансцентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (sustatitic transcentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното трансцентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (unimaking sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икокореномически обтисустатит* (unimaking transcentital ecocorenomic obtisustatite)], (2)
съзидателно сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (making sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като съзидателен трансцентитален икокореномически обтисустатит* (making transcentital ecocorenomic obtisustatite)], (3) изпълнително
сустатитно
трансцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(implementationary sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически обтисустатит* (implementationary transcentital ecocorenomic obtisustatite)],
(4) творческо сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (creative sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икокореномически
обтисустатит* (creative transcentital ecocorenomic obtisustatite)], (5) работно
сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (working
sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен трансцентитален икокореномически обтисустатит* (working
transcentital ecocorenomic obtisustatite)], (6) сътворително сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing sustatitic
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътвори5
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен трансцентитален икокореномически обтисустатит* (performing
transcentital ecocorenomic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

6
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното трансцентитално икокореномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – трансцентитално икокореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икокореномическо
обтиучастие
(ТЦИКРОУ)
(трансцентитален икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИКРОУ

Субстатно
ТЦИКРОУ

Запасово
ТЦИКРОУ

Сустатантно
ТЦИКРОУ

(трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(трансцентитален икокореномически
обтизапас;

(трансцентитален икокореномически
обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтитрансцен- обтитрансцентит)
тит)

сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРОУ]

[външно същество на
ТЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРОУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРОУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа
сустит)
субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИКРОУ
(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРОУ

(работен трансцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически
обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически обтитрансцентит)

работен запасов икокореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРОУ
(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРОУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ТЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРОУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ТЦИКРОУ
сово
тантно
ТЦИКРОУ
ТЦИКРОУ
ТЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икономически обкореномичесномически об- номически обтисубстат;
ки обтисустатизапас;
тисустатант;
тит;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокосустатантен
ен сустатитен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиобтитрансценобтитрансценчески обтически обтиттит)
тит)
трансцентит)
рансцентит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние
на вънтояние на обтояние на цярешното
същесшното същест- щото същество
лостното сътво
на
во на
на ТЦИКРОУ]
щество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
{субстатна
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална
икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
обтиудовлеобтиудовлеобтиудовлеобтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа субсмически сусмическа суперномически
танция)
тант)
станта)
сустит)

СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен
икокореномически субтитрансцентит, сустатитна икокореномическа ценностност, сустатитна икокореномическа отдаденост, (*) – сустатитен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище
като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икокореномически субект [на субстантивностен сустатитен
икокореномически субект* (substantivitical sustatitic ecocorenomic subject)] във
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномически субект* (substantivitical sustatitic ecocorenomic subject)] във
икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от сустатитна трансцентитална икономическа
субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтитрансцентит
и като сустатитна икономическа ценност) и сустатитен трансцентитален
икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически
субтитрансцентит и като сустатитно икотехномическо усърдие) (както и
общо понятие за сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост
и сустатитентрансцентитален икотехномически субтипринос) и сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно
с форномическата съставност са негови разновидности], където сустатитната
трансцентитална икономическа субтизначимост е сустатитна икономическа
оценка на сустатитния трансцентитален икотехномически субтипринос; една
от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтисустатитност* (ecocorenomic subtisustatitness), последната като единство на икокореномическа субтисубстатност* (ecocorenomic subtisubstatness) и икокореномическа субтизапасност* (ecocorenomic subtistockness); субстатно
трансцентитално икокореномическо субтиучастие и запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно
единство (икокореномическият сустатит е типична реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Сустатитното трансцентитално икокореномическо субтиучастие е сустатитен
икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатитна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical sustatitic ecocorenomic appraisement)
на същностно равнище. Сустатитното трансцентитално икокореномическо
субтиучастие е форма на съществуване на сустатитната трансцентитална икокореномическа субтиенергия (sustatitic transcentital ecocorenomic
subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна трансцентитална икокореномическа субтиактивност (вж. сустатитна трансцентитална икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена
сустатитна трансцентитална икокореномическа субтиактивност, а чрез нея е и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икокореномическа
субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатитното икокореномическо
субтиучастие (наред със сустатитното уницентитално икокореномическо
субтиучастие, сустатитното центитално икокореномическо субтиучастие
и сустатитното инцентитално икокореномическо субтиучастие). Ако не е
посочено друго, под сустатитно икокореномическо субтиучастие обикновено
се подразбира сустатитното трансцентитално икокореномическо субтиучастие
(вж. фиг. 1).

15

1701

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически трансцентит
(СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномическо участие)

СС трансцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномически трансцентит
(СС трансцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномическо участие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтитрансцентит
(СС икоуниреномическа ценностност;
СС икоуниреномическа отдаденост)

СС трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтитрансцентит
(СС икокореномическа ценностност;
СС икокореномическа отдаденост)

СС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтитрансцентит

СС трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтитрансцентит

(СС трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СС икоуниреноми-ческа заделеност)

(СС трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СС икокореномическа заделеност)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална
икореномическа
заделеност;
СС икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното трансцентитално икокореномическо субтиучастие
са: възпроизводствено сустатитно трансцентитално икокореномическо
субтиучастие*
(sustatitic
reproductional
transcentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно производствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic production transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разменно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic exchange
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разпределително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic
distributional transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно потребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic consumption transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно стопанствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic protoeconomizing transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic post-production
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно предипотребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(sustatitic before-consumption transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно посредническо трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic intermediationary transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно бизнес трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic business transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно алокативно трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(sustatitic
allocative
transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (individual
sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (firm
sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено
сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (social
sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатитно трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(absolute sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и от17
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------носително сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (relative sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
а според факторната икономическа определеност – трудово-определено
сустатитно трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(labourly-determinate sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и физическо-определено сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (physically-determinate sustatitic transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно трансцентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (sustatitic transcentital assimilated ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и сустатитно трансцентитално създавано
икокореномическо субтиучастие* (sustatitic transcentital gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното трансцентитално икокореномическо субтиучастие са (1)
унисъзидателно сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икокореномически субтисустатит* (unimaking transcentital ecocorenomic subtisustatite)],
(2) съзидателно сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически субтисустатит* (making transcentital ecocorenomic subtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически субтисустатит* (implementationary transcentital ecocorenomic
subtisustatite)], (4) творческо сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (creative sustatitic transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален
икокореномически субтисустатит* (creative transcentital ecocorenomic
subtisustatite)], (5) работно сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (working sustatitic transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен трансцентитален икокореномически субтисустатит* (working transcentital ecocorenomic
subtisustatite)], (6) сътворително сустатитно трансцентитално икокоре18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо субтиучастие* (performing sustatitic transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икокореномически субтисустатит* (performing transcentital ecocorenomic
subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното трансцентитално икокореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – трансцентитално икокореномическо субтиучастие)

Трансцентитално икокореномическо
субтиучастие
(ТЦИКРСУ)
(трансцентитален икокореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИКРСУ

Субстатно
ТЦИКРСУ

Запасово
ТЦИКРСУ

Сустатантно
ТЦИКРСУ

(трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(трансцентитален икокореномически
субтисубстат;

(трансцентитален икокореномически
субтизапас;

(трансцентитален икокореномически
субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
субтитранссубтитрансцентит)
центит)

сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРСУ]

[външно същество на
ТЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРСУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРСУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРСУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
субтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа субссустит)
танция)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИКРСУ
(работен трансцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(работен трансцентитален
икокореномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически субтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически субтитрансцентит)

работен запасов икокореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
субтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитална икокотална икокореномическа
реномическа
сметна субти- сметна субтизадоволеност} задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРСУ
(творчески
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРСУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтисус-татант;

творчески сустатитен икокореномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически субтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРСУ

(изпълнителен (изпълнителен
трансцентитаИзпълнително трансцентитален
икокорелен
икокорено(задоволяващо)
номически
мически субтиТЦИКРСУ
субтисустатит;
субстат;
(изпълнителен
изпълнителен
изпълнителен
трансцентитсустатитен
субстатен икоален икокореикокореномикореномически
номически субчески субтит- субтитрансцентисубстантит)
рансцентит)
тит)
[външно със[външно със[външно състотояние на
тояние на ця- яние на вътрешТЦИКРСУ]
лостното съното същество
{трансцентищество на
на ТЦИКРСУ]
тална икокоТЦИКРСУ]
реномическа
{субстатна
субтизадоволе- {сустатитна
трансцентитрансцентиност}
тална икокотална икоко(вид икокорено- реномическа
реномическа
мическа форма)
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(вид форма на (вид форма на
икокореномиикокореноческа
субстанмически сусция)
тит)

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки субтитрансцентит)

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРСУ]

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРСУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ТЦИКРСУ
сово
тантно
ТЦИКРСУ
ТЦИКРСУ
ТЦИКРСУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически суб- номически субтисубстат;
ки субтисустатизапас;
тисустатант;
тит;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокосустатантен
ен сустатитен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномисубтитрансценсубтитрансценчески субтитчески субтиттит)
тит)
рансцентит)
рансцентит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние
на вънтояние на обтояние на цярешното
същесшното същест- щото същество
лостното сътво
на
во на
на ТЦИКРСУ]
щество на
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]
{субстатна
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална
икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
субтиудовлесубтиудовлесубтиудовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
мически сусмическа суперномически
субстанция)
тант)
станта)
сустит)

СУСТАТИТНО
ТРАНСЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (sustatitic transcentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икокореномически
трансцентит, (*) – сустатитен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сустатитен икокореномически субект [на субстантивностен сустатитен икокореномически субект* (substantivitical sustatitic ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------или включваща икономическа дизюнкция) от сустатитна трансцентитална
икономическа значимост (същото като сустатитен икономически трансцентит) и сустатитен трансцентитален икотехномически принос (същото като
сустатитен икотехномически трансцентит) (както и общо понятие за сустатитно трансцентитално икореномическо участие (в т.ч. за сустатитна
трансцентитална икономическа значимост и сустатитен трансцентитален
икотехномически принос) и сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатитната трансцентитална икономическа значимост е
сустатитна икономическа оценка на сустатитния трансцентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата
сустатитност* (ecocorenomic sustatitness), последната като единство на икореномическа субстатност* (ecocorenomic substatness) и икокореномическа
запасност* (ecocorenomic stockness); субстатно трансцентитално икокореномическо участие и запасово трансцентитално икокономическо участие,
взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатит е
типична реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като сустатитен икокореномически субтитрансцентит и като сустатитна икокореномическа отдаденост) и сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие
(същото като сустатитен икокореномически обтитрансцентит и като сустатитна трансцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Сустатитното трансцентитално икокореномическо участие е форма
на съществуване на сустатитната трансцентитална икокореномическа
енергия (sustatitic transcentital ecocorenomic energy) и отношение на признаване
на приложената сустатитна трансцентитална икокореномическа активност
(вж. сустатитна трансцентитална икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна трансцентитална икокореномическа активност,
а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икокореномическа потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатитното икокореномическо
участие (наред със сустатитното уницентитално икокореномическо участие, сустатитното центитално икокореномическо участие и сустатитното инцентитално икокореномическо участие). Ако не е посочено друго, под
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитно икокореномическо участие обикновено се подразбира сустатитното
трансцентитално икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическа заделеност;
СС икореномическа заделеност)

СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически трансцентит
(СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномическо участие)

СС трансцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномически трансцентит
(СС трансцентитално икокореномическо участие;
СС икокореномическо участие)

СС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтитрансцентит
(СС икоуниреномическа ценностност;
СС икоуниреномическа отдаденост)

СС трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтитрансцентит
(СС икокореномическа ценностност;
СС икокореномическа отдаденост)

СС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтитрансцентит

СС трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СС икокореноми-чески обтитрансцентит

(СС трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СС икоуниреномическа заделеност)

(СС трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СС икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно трансцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (сустатитен икокореномически субтитрансцентит) и (2) сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (сустатитен икокореномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното трансцентитално икокореномическо участие са:
сустатитно възпроизводствено трансцентитално икокореномическо
участие* (sustatitic reproductional transcentital ecocorenomic participation
(share)), сустатитно производствено трансцентитално икокореномическо
участие* (sustatitic production transcentital ecocorenomic participation (share)),
сустатитно разменно трансцентитално икокореномическо участие*
(sustatitic exchange transcentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно
разпределително трансцентитално икокореномическо участие* (sustatitic
distributional transcentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно потребително трансцентитално икокореномическо участие* (sustatitic
consumption transcentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно стопанствено трансцентитално икокореномическо участие* (sustatitic protoeconomizing transcentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно
следпроизводствено трансцентитално икокореномическо участие*
(sustatitic post-production transcentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно предипотребително трансцентитално икокореномическо участие* (sustatitic before-consumption transcentital ecocorenomic participation
(share)), сустатитно посредническо трансцентитално икокореномическо
участие* (sustatitic intermediationary transcentital ecocorenomic participation
(share)), сустатитно бизнес трансцентитално икокореномическо участие* (sustatitic business transcentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно алокативно трансцентитално икокореномическо участие*
(sustatitic allocative transcentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуално сустатитно трансцентитално икокореномическо участие*
(individual sustatitic transcentital ecocorenomic participation (share)), фирмено
сустатитно трансцентитално икокореномическо участие* (firm sustatitic
transcentital ecocorenomic participation (share)), обществено сустатитно
трансцентитално икокореномическо участие* (social sustatitic transcentital
ecocorenomic participation (share)) и т.н.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатитно трансцентитално икокореномическо участие* (absolute
sustatitic transcentital ecocorenomic participation (share)) и относително сустатитно трансцентитално икокореномическо участие* (relative sustatitic
transcentital ecocorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сустатитно трансцентитално
икокореномическо участие* (labourly-determinate sustatitic transcentital
ecocorenomic participation (share)) и физическо-определено сустатитно
трансцентитално икокореномическо участие* (physically-determinate
sustatitic transcentital ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно трансцентитално усвоявано икокореномическо участие* (sustatitic transcentital assimilated ecocorenomic participation
(share)) и сустатитно трансцентитално създавано икокореномическо
участие* (sustatitic transcentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното трансцентитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икокореномическо участие*
(unimaking sustatitic transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
унисъзидателен трансцентитален икокореномически сустатит* (unimaking transcentital ecocorenomic sustatite)], (2) съзидателно сустатитно трансцентитално икокореномическо участие* (making sustatitic transcentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически сустатит* (making transcentital ecocorenomic
sustatite)], (3) изпълнително сустатитно трансцентитално икокореномическо участие* (implementationary sustatitic transcentital ecocorenomic
participation (share)) [същото като изпълнителен трансцентитален икокореномически сустатит* (implementationary transcentital ecocorenomic sustatite)],
(4) творческо сустатитно трансцентитално икокореномическо участие*
(creative sustatitic transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
творчески трансцентитален икокореномически сустатит* (creative
transcentital ecocorenomic sustatite)], (5) работно сустатитно трансцентитално икокореномическо участие* (working sustatitic transcentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като работен трансцентитален
иккоореномически сустатит* (working transcentital ecocorenomic sustatite)],
(6) сътворително сустатитно трансцентитално икокореномическо участие* (performing sustatitic transcentital ecocorenomic participation (share))
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[същото като сътворителен трансцентитален икокореномически сустатит* (performing transcentital ecocorenomic sustatite)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо
участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното трансцентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – трансцентитално икокореномическо участие)
Сустатитно
ТЦИКРУ
Трансцентитално икокореномическо
участие
(ТЦИКРУ)
(трансцентитален икокореномически субстантит)

Субстатно
ТЦИКРУ

Запасово
ТЦИКРУ

Сустатантно
ТЦИКРУ

(трансцентитален икокореномически
запас;

(трансцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически
трансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
трансцентит)
трансцентит)

сустатантен
икокореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРУ]

[външно същество на
ТЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

(трансцентит- (трансцентитален икокоален икокоререномически номически субсустатит;
стат;
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИКРУ
(работен трансцентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРУ

(работен трансцентитален
икокореномически сустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически субстат;

(работен трансцентитален
икокореномически запас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
трансцентит)

работен субстатен икокореномически трансцентит)

работен запасов икокореномически
трансцентит)

работен сустатантен икокореномически
трансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРУ
(творчески
трансцентитален икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
сус-татит;

(творчески
трансцентитален икокореномически субстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически запас;

(творчески
трансцентитален икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически трансцентит)

творчески субстатен икокореномически
трансцентит)

творчески запасов икокореномически
трансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
изгодност}

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същесттво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икокотална икокореномическа
реномическа
изгодност}
игодноност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ТЦИКРУ
сово ТЦИКРУ
тантно
ТЦИКРУ
ТЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически за- номически сусстат;
пас;
ки сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномитрансцентит)
трансцентит)
чески трансчески трансцентит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние на обтояние на въттояние на вънрешното същес- шното същест- щото същество
на ТЦИКРУ]
тво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
{субстатна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
удовлетвоудовлетвоудовлетвоудовлетреност}
реност}
реност}
вореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокорена икокоренона икокореномически сусномически
мическа супермическа
тант)
сустит)
станта)
субстанция)

СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически
обтитрансцентит, сустатитна трансцентитална икореномическа заделеност, (*) – сустатитен трансцентитален икореномически ингредиент, който на
същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икореномически субект [на субстантивностен сустатитен икореномически субект* (substantivitical sustatitic ecorenomic
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтитрансцентит и като сустатитен трансцентитален
икономически интерес) и сустатитен трансцентитален икотехномически
обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтитрансцентит и
като сустатитна трансцентитална икотехномическа задаеност); една от
разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.)
и един от конкретните изрази на икореномическата обтисустатитност*
(ecorenomic obtisustatitness), последната като единство на икореномическа обтисубстатност* (ecorenomic obtisubstatness) и икореномическа обтизапасност* (ecorenomic obtistockness); субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие и запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит
е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). Сустатитното трансцентитално икореномическо обтиучастие е сустатитен икореномически ингредиент в качеството му
на обективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
сустатитна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatitic
ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатитното трансцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатитната трансцентитална икореномическа обтиенергия (sustatitic
transcentital ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатитна трансцентитална икореномическа обтиактивност (вж. сустатитна трансцентитална икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна трансцентитална икореномическа обтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икореномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатитното икореномическо обтиучастие (наред със сустатитното уницентитално икореномическо обтиучастие, сустатитното центитално икореномическо обтиучастие и сустатитното инцентитално икореномическо обтиучастие). Ако не е посочено
друго, под сустатитно икореномическо обтиучастие обикновено се подразбира
сустатитното трансцентитално икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост)

СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо
участие;
СС икотехномически принос)

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
усърдие)

(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентиталнаЗ икономическа
заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическа заделеност;
СС икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сустатитното трансцентиталното
икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното трансцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост (сустатитен
икономически обтитрансцентит) и (2) сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос (сустатитен икотехномически обтитрансцентит).
Сустатитната трансцентитална икономическа обтизначимост и сустатитният трансцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на
сустатитното трансцентитално икореномическо обтиучастие (то е или сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост, или сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатитен трансцентитален
дялов икореномически обтидиспозат (sustatitic transcentital partitionary
ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатитно
трансцентитално икореномическо обтиучастие е сустатитен трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант (sustatitic transcentital
partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатитния трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на сустатитното икореномическо обтиучастие)
е, че двете му разновидности в лицето на сустатитната трансцентитална
икономическа обтизначимост tobpardis и сустатитния трансцентитален
икотехномически обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатитния трансцентитален дялов икореномически
обтидиспозат сустатитната трансцентитална икономическа обтизначимост
(изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатитна трансцентитална икономическа оценка* (sustatitic transcentital economic estimatе) на
сустатитния трансцентитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата сустатитна трансцентитална икономическа оценка
на сустатитния трансцентитален икотехномически обтипринос (total
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до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustatitic transcentital economic estimatе of the sustatitic transcentital ecotechnomic
obticontribution),
atobpardis =

tobpardis
tobpardis

е средната сустатитна трансцентитална икономическа оценка на сустатитния трансцентитален икотехномически обтипринос (average
sustatitic transcentital economic estimatе of the sustatitic transcentital ecotechnomic
obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната сустатитна трансцентитална икономическа оценка на
сустатитния трансцентитален икотехномически обтипринос (marginal
sustatitic transcentital economic estimatе of the sustatitic transcentital ecotechnomic
obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното трансцентитално икореномическо обтиучастие са:
сустатитно възпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic reproductional transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно производствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic production transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разменно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic exchange transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разпределително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic distributional transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно потребително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic consumption
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно стопанствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic
protoeconomizing transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно следпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic post-production transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно предипотребително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic before-consumption transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно посредническо трансцентитално
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо обтиучастие* (sustatitic intermediationary transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно бизнес трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic business transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно алокативно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic allocative transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (individual
sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (firm sustatitic
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатитно
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (social sustatitic
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (absolute
sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително
сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (relative
sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (labourly-determinate sustatitic
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено
сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (physicallydeterminate sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно трансцентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (sustatitic transcentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сустатитно трансцентитално създавано икореномическо
обтиучастие* (sustatitic transcentital gived ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното трансцентитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатит*
(unimaking transcentital ecorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making sustatitic
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитален икореномически обтисустатит* (making transcentital
ecorenomic obtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно трансцентитално
икореномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален
икореномически
обтисустатит*
(implementationary
transcentital ecorenomic obtisustatite)], (4) творческо сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (creative sustatitic transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икореномически обтисустатит* (creative transcentital ecorenomic obtisustatite)], (5) работно сустатитно трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (working sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като работен трансцентитален икореномически обтисустатит* (working transcentital ecorenomic obtisustatite)], (6) сътворително
сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing
sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически обтисустатит* (performing
transcentital ecorenomic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното трансцентитално икореномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – трансцентитално икореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икореномическо обтиучастие
(ТЦИРОУ)
(трансцентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРОУ

Субстатно
ТЦИРОУ

Запасово
ТЦИРОУ

Сустатантно
ТЦИРОУ

(трансцентитален икореномически обтисустатит;

(трансцентитален икореномически обтисубстат;

(трансцентитален икореномически обтизапас;

(трансцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

субстатен икореномически
обтитрансцентит)

запасов икореномически обтитрансцентит)

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРОУ]

[външно същество на
ТЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРОУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРОУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИРОУ
(работен трансцентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРОУ

(работен трансцентитален
икореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икореномически обтизапас;

(работен трансцентитален
икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтитрансцентит)

работен субстатен икореномически обтитрансцентит)

работен запасов
икореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРОУ
(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРОУ

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРОУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИРОУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икореномически обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРОУ]
тво на
ТЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
ТЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитал-ен икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРОУ]
тво на
ТЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически субтитрансцентит, сустатитна икореномическа ценностност, сустатитна икореномическа отдаденост, (*) – сустатитен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икореномически субект [на субстантивностен сустатитен икореномически субект*
(substantivitical sustatitic ecorenomic subject)] във икореномическото възпроиз52

1738

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство; общо понятие за сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтитрансцентит и
като сустатитна икономическа ценност) и сустатитен трансцентитален
икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически
субтитрансцентит и като сустатитно икотехномическо усърдие); една от
разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.)
и един от конкретните изрази на икореномическата субтисустатитност*
(ecorenomic subtisustatitness), последната като единство на икореномическа
субтисубстатност* (ecorenomic subtisubstatness) и икореномическа субтизапасност* (ecorenomic subtistockness); субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие и запасово трансцентитално икореномическо
субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият
сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното трансцентитално
икореномическо субтиучастие е сустатитен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатитна
оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата
субстантивностна
оценка,
т.е.
е
субективносубстантивностна сустатитна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical sustatitic ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатитното трансцентитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на сустатитната трансцентитална икореномическа субтиенергия (sustatitic transcentital ecorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна трансцентитална икореномическа субтиактивност (вж. сустатитна трансцентитална икореномическа субтидейност).
Тя е кинестично опредметена сустатитна трансцентитална икореномическа
субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икореномическа субтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатитното икореномическо
субтиучастие (наред със сустатитното уницентитално икореномическо
субтиучастие, сустатитното центитално икореномическо субтиучастие и
сустатитното инцентиталното икореномическо субтиучастие). Ако не е
посочено друго, под сустатитно икореномическо субтиучастие обикновено се
подразбира сустатитното трансцентитално икореномическо субтиучастие (вж.
фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост)

СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо
участие;
СС икотехномически принос)

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
усърдие)

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална икономическа заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит
(СС икореномическа
ценностност;
СС икореномическа
отдаденост)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическа заделеност;
СС икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сустатитното трансцентитално
икореномическо участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното трансцентитално икореномическо субтиучастие са
(1) сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост (сустатитен икономически субтитрансцентит) и (2) сустатитен трансцентитален
икотехномически субтипринос (сустатитен икотехномически субтитрансцентит).
Сустатитната трансцентитална икономическа субтизначимост и сустатитният трансцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на
сустатитното трансцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или сустатитна трансцентитална икономическа субтизначимост, или сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство) и като двойка образуват сустатитен трансцентитален
дялов икореномически субтидиспозат (sustatitic transcentital partitionary
ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатитно
трансцентитално икореномическо субтиучастие е сустатитен трансцентитален дялов икореномически субтидиспозант (sustatitic transcentital
partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатитния трансцентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на сустатитното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатитната трансцентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и сустатитния трансцентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатитния трансцентитален дялов
икореномически субтидиспозат сустатитната трансцентитална икономическа
субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатитна трансцентитална икономическа оценка* (sustatitic transcentital
economic estimatе) на сустатитния трансцентитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от
оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата сустатитна трансцентитална икономическа оценка
на сустатитния трансцентитален икотехномически субтипринос (total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustatitic transcentital economic estimatе of the sustatitic transcentital ecotechnomic
subticontribution),
atsubpardis =

tsubpardis
tsubpardis

е средната сустатитна трансцентитална икономическа оценка на сустатитния трансцентитален икотехномически субтипринос (average
sustatitic transcentital economic estimatе of the sustatitic transcentital ecotechnomic
subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната сустатитна трансцентитална икономическа оценка на
сустатитния трансцентитален икотехномически субтипринос (marginal
sustatitic transcentital economic estimatе of the sustatitic transcentital ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното трансцентитално икореномическо субтиучастие са:
сустатитно възпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic reproductional transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно производствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic production transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разменно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic exchange transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разпределително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic distributional transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно потребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic consumption
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно стопанствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic
protoeconomizing transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно следпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic post-production transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно предипотребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic before-consumption transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно посредническо транс56
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic intermediationary
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно бизнес
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic business
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно алокативно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic allocative
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(individual sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (firm
sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено
сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (social
sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (absolute
sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително
сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (relative
sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сустатитно
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (labourly-determinate
sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическоопределено сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (physically-determinate sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно трансцентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (sustatitic transcentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare))
и
сустатитно
трансцентитално
създавано
икореномическо субтиучастие* (sustatitic transcentital gived ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното трансцентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатит* (unimaking transcentital ecorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно
сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически субтисустатит* (making
transcentital ecorenomic subtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
трансцентитален
икореномически
субтисустатит*
(implementationary transcentital ecorenomic subtisustatite)], (4) творческо сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (creative
sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
творчески трансцентитален икореномически субтисустатит* (creative
transcentital ecorenomic subtisustatite)], (5) работно сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (working sustatitic transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен трансцентитален икореномически субтисустатит* (working transcentital ecorenomic
subtisustatite)], (6) сътворително сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (performing sustatitic transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икореномически субтисустатит* (performing transcentital ecorenomic
subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното трансцентитално икореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – трансцентитално икореномическо субтиучастие)

Трансцентитално икореномическо субтиучастие
(ТЦИРСУ)
(трансцентитален икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРСУ

Субстатно
ТЦИРСУ

Запасово
ТЦИРСУ

Сустатантно
ТЦИРСУ

(трансцентитален икореномически субтисустатит;

(трансцентитален икореномически субтисубстат;

(трансцентитален икореномически субтизапас;

(трансцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

субстатен икореномически
субтитрансцентит)

запасов икореномически
субтитрансцентит)

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРСУ]

[външно същество на
ТЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРСУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИРСУ
(работен трансцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРСУ

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икореномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икореномически субтизапас;

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтитрансцентит)

работен субстатен икореномически субтитрансцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРСУ
(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРСУ

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически субтитрансцентит)

творчески запасов икореномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРСУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икореномичес-ка
субтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитал-ен икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънто-яние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икоретална икореномическа
номическа
субтиудовлесубтиудовлетвореност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит
на икореномина икореномическа суперсческа субстантанта)
ция)

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatitic transcentital ecorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически трансцентит,
(*) – сустатитен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икореномически субект [на субстантивностен сустатитен икореномически субект* (substantivitical sustatitic ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатитна трансцентитална икономическа
значимост (същото като сустатитен икономически трансцентит) и суста65
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титен трансцентитален икотехномически принос (същото като сустатитен
икотехномически трансцентит), както и общо понятие за сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като сустатитен икореномически субтитрансцентит и същото като сустатитна икореномическа
ценностност и като сустатитна икореномическа отдаденост) и сустатитно
трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като сустатитен
икореномически обтитрансцентит и като сустатитна трансцентитална
икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на
трансцентиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните
изрази на икореномическата сустатитност* (ecorenomic sustatitness), последната като единство на икореномическа субстатност* (ecorenomic
substatness) и икореномическа запасност* (ecorenomic stockness); субстатно
трансцентитално икореномическо участие и запасово трансцентитално
икореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит е типична реализация на икореномическия сустит)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното
трансцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на сустатитната трансцентитална икореномическа енергия (sustatitic
transcentital ecorenomic energy) и отношение на признаване на приложената
сустатитна трансцентитална икореномическа активност (вж. сустатитна
трансцентитална икореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена
сустатитна трансцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икореномическа потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатитното икореномическо
участие (наред със сустатитното уницентитално икореномическо участие,
сустатитното центитално икореномическо участие и сустатитното инцентитално икореномическо участие). Ако не е посочено друго, под сустатитно икореномическо участие обикновено се подразбира сустатитното трансцентитално икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост)

СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо
участие;
СС икотехномически принос)

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
усърдие)

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална икономическа заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномически трансцентит
(СС трансцентитално икореномическо
участие;
СС икореномическо
участие)

СС трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтитрансцентит

(СС икореномическа ценностност;
СС икореномическа отдаденост)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икореномическа заделеност;
СС икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно трансцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното трансцентитално икореномическо участие са (1)
сустатитна трансцентитална икономическа значимост (сустатитен икономически трансцентит) и (2) сустатитен трансцентитален икотехномически принос (сустатитен икотехномически трансцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) сустатитно
трансцентитално икореномическо субтиучастие (сустатитен икореномически субтитрансцентит) и (2) сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие (сустатитен икореномически обтитрансцентит).
Сустатитната трансцентитална икономическа значимост и сустатитният
трансцентитален икотехномически принос като разновидности на сустатитното трансцентитално икореномическо участие (то е или сустатитна трансцентитална икономическа значимост, или сустатитен трансцентитален икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват сустатитен трансцентитален дялов икореномически диспозат
(sustatitic transcentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически
диспозат), а самото сустатитно трансцентитално икореномическо участие е
сустатитен трансцентитален дялов икореномически диспозант (sustatitic
transcentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на сустатитния трансцентитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му
разновидности в лицето на сустатитната трансцентитална икономическа
значимост tpardis и сустатитния трансцентитален икотехномически принос tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатитния трансцентиталения дялов икореномически диспозат сустатитната
трансцентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатитна трансцентитална икономическа оценка*
(sustatitic transcentital economic estimatе) на сустатитния трансцентитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се
представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата сустатитна трансцентитална икономическа оценка на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитния трансцентитален икотехномически принос (total sustatitic
transcentital economic estimatе of the sustatitic transcentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната сустатитна трансцентитална икономическа оценка на сустатитния трансцентитален икотехномически принос (average sustatitic
transcentital economic estimatе of the sustatitic transcentital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната сустатитна трансцентитална икономическа оценка на
сустатитния трансцентитален икотехномически принос (marginal sustatitic transcentital economic estimatе of the sustatitic transcentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното трансцентитално икореномическо участие са: сустатитно възпроизводствено трансцентитално икореномическо участие*
(sustatitic reproductional transcentital ecorenomic participation (share)), сустатитно производствено трансцентитално икореномическо участие*
(sustatitic production transcentital ecorenomic participation (share)), сустатитно
разменно трансцентитално икореномическо участие* (sustatitic exchange
transcentital ecorenomic participation (share)), сустатитно разпределително
трансцентитално икореномическо участие* (sustatitic distributional
transcentital ecorenomic participation (share)), сустатитно потребително
трансцентитално икореномическо участие* (sustatitic consumption transcentital ecorenomic participation (share)), сустатитно стопанствено
трансцентитално икореномическо участие* (sustatitic protoecono-mizing
transcentital ecorenomic participation (share)), сустатитно следпроизводствено
трансцентитално икореномическо участие* (sustatitic post-production
transcentital ecorenomic participation (share)), сустатитно предипотребително трансцентитално икореномическо участие* (sustatitic beforeconsumption transcentital ecorenomic participation (share)), сустатитно посредническо трансцентитално икореномическо участие* (sustatitic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------intermediationary transcentital ecorenomic participation (share)), сустатитно
бизнес трансцентитално икореномическо участие* (sustatitic business
transcentital ecorenomic participation (share)), сустатитно алокативно трансцентитално икореномическо участие* (sustatitic allocative transcentital
ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно
трансцентитално икореномическо участие* (individual sustatitic transcentital
ecorenomic participation (share)), фирмено сустатитно трансцентитално
икореномическо участие* (firm sustatitic transcentital ecorenomic participation
(share)), обществено сустатитно трансцентитално икореномическо
участие* (social sustatitic transcentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатитно трансцентитално икореномическо участие* (absolute
sustatitic transcentital ecorenomic participation (share)) и относително сустатитно трансцентитално икореномическо участие* (relative sustatitic
transcentital ecorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сустатитно трансцентитално
икореномическо участие* (labourly-determinate sustatitic transcentital
ecorenomic participation (share)) и физическо-определено сустатитно трансцентитално икореномическо участие* (physically-determinate sustatitic
transcentital ecorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно трансцентитално усвоявано икореномическо участие* (sustatitic transcentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
сустатитно трансцентитално създавано икореномическо участие* (sustatitic transcentital gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното трансцентитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икореномическо участие* (unimaking sustatitic transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатит* (unimaking
transcentital ecorenomic sustatite)], (2) съзидателно сустатитно трансцентитално икореномическо участие* (making sustatitic transcentital ecorenomic
participation (share)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически сустатит* (making transcentital ecorenomic sustatite)], (3) изпълнително сустатитно трансцентитално икореномическо участие*
(implementationary sustatitic transcentital ecorenomic participation (share)) [също-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то като изпълнителен трансцентитален икореномически сустатит*
(implementationary transcentital ecorenomic sustatite)], (4) творческо сустатитно трансцентитално икореномическо участие* (creative sustatitic
transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като творчески трансцентитален икореномически сустатит* (creative transcentital ecorenomic
sustatite)], (5) работно сустатитно трансцентитално икореномическо
участие* (working sustatitic transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като работен трансцентитален икореномически сустатит* (working
transcentital ecorenomic sustatite)], (6) сътворително сустатитно трансцентитално икореномическо участие* (performing sustatitic transcentital
ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически сустатит* (performing transcentital ecorenomic
sustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното трансцентитално икореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРУ – трансцентитално икореномическо участие)

Трансцентитално икореномическо участие
(ТЦИРУ)
(трансцентитален икореномически субстантит)

Сустатитно
ТЦИРУ

Субстатно
ТЦИРУ

Запасово
ТЦИРУ

Сустатантно
ТЦИРУ

(трансцентитален икореномически сустатит;

(трансцентитален икореномически субстат;

(трансцентитален икореномически запас;

(трансцентитален икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически трансцентит)

субстатен икореномически
трансцентит)

запасов икореномически
трансцентит)

сустатитен
икореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРУ]

[външно същество на
ТЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ТЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИРУ
(работен трансцентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРУ

(работен трансцентитален икореномически
сустатит;

(работен трансцентитален икореномически
субстат;

(работен трансцентитален
икореномически запас;

(работен трансцентитален
икореномически
сустатант;

работен сустатитен икореномически
трансцентит)

работен субстатен икореномически трансцентит)

работен запасов
икореномически трансцентит)

работен сустатантен икореномически
трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРУ
(творчески
трансцентитален икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ТЦИРУ

(творчески
трансцентитален икореномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически субстат;

(творчески
трансцентитален икореномически запас;

(творчески
трансцентитален икореномически сустатант;

творчески сустатитен икореномически
трансцентит)

творчески субстатен икореномически трансцентит)

творчески запасов икореномически трансцентит)

творчески сустатантен икореномически
трансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ТЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

75

1761

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ТЦИРУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
трансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икореномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икореномическа изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ТЦИРУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРУ
ТЦИРУ
ТЦИРУ

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстат;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен
икоуниреномически обтитрансцентит, сустатитна трансцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – сустатитен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатитен икоуниреномически
субект [на субстантивностен сустатитен икоуниреномически субект*
(substantivitical sustatitic ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост
(същото като сустатитен икономически обтитрансцентит и като сустати78
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тен трансцентитален икономически интерес) и сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически
обтитрансцентит и като сустатитна трансцентитална икотехномическа
задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от
конкретните изрази на икоуниреномическата обтисустатитност*
(ecounirenomic obtisustatitness), последната като единство на икоуниреномическа обтисубстатност* (ecounirenomic obtisubstatness) и икоуниреномическа обтизапасност* (ecounirenomic obtistockness); субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и запасово трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство
(икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е сустатитен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатитна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatitic ecounirenomic appraisement)
на същностно равнище. Сустатитното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатитната трансцентитална икоуниреномическа обтиенергия (sustatitic transcentital ecounirenomic
obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна трансцентитална икоуниреномическа обтиактивност (вж. сустатитна трансцентитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена
сустатитна трансцентитална икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икоуниреномическа обтипотенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатитното икоуниреномическо
обтиучастие (наред със сустатитното уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие, сустатитното центитално икоуниреномическо обтиучастие и
сустатитното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие). Ако не е
посочено друго, под сустатитно икоуниреномическо обтиучастие обикновено
се подразбира сустатитното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост)

СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо
участие;
СС икотехномически
принос)

СС трансцентитал-

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
усърдие)

СС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтитрансцентит
(СС икоуниреномическа ценностност;
СС икоуниреномическа отдаденост)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СС икоуниреномическа заделеност)

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална
икономическа заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

но икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически трансцентит
(СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномическо участие)

Фиг. 1. Сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
са: сустатитно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (sustatitic reproductional transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)),
сустатитно
производствено
трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic production transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разменно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic exchange transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разпределително
трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(sustatitic
distributional transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно потребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic consumption transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic protoeconomizing transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic post-production
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(sustatitic before-consumption transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно посредническо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic intermediationary transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно бизнес трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic business transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно алокативно трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(sustatitic
allocative
transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual
sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm
sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено
сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social
sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(absolute sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и от81
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------носително сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (relative sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), а
според факторната икономическа определеност – трудово-определено сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (labourlydeterminate sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
физическо-определено сустатитно трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (physically-determinate sustatitic transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic transcentital assimilated ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и сустатитно трансцентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic transcentital gived ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1)
унисъзидателно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисустатит* (unimaking transcentital ecounirenomic obtisustatite)], (2)
съзидателно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисустатит* (making transcentital ecounirenomic obtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като изпълнителен трансцентитален икоуниреномически обтисустатит* (implementationary transcentital ecounirenomic
obtisustatite)], (4) творческо сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative sustatitic transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически обтисустатит* (creative transcentital ecounirenomic
obtisustatite)],
(5)
работно
сустатитно
трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(working
sustatitic
transcentital
ecounirenomic
obtiparticipation
(obtishare))
[същото
като
работен
(working
трансцентитален
икоуниреномически
обтисустатит*
transcentital ecounirenomic obtisustatite)], (6) сътворително сустатитно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing sustatitic
82
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо обтиучастие* (performing sustatitic transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икоуниреномически обтисустатит* (performing transcentital ecounirenomic
obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
(ТЦИУРОУ)
(трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРОУ

Субстатно
ТЦИУРОУ

Запасово
ТЦИУРОУ

Сустатантно
ТЦИУРОУ

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРОУ]

[външно същество на
ТЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРОУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИУРОУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРОУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРОУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРОУ
ТЦИУРОУ
во ТЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТИТНО
ТРАНСЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен
икоуниреномически субтитрансцентит, сустатитна икоуниреномическа
ценностност, сустатитна икоуниреномическа отдаденост, (*) – сустатитен
трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатитен
икоуниреномически субект* (substantivitical sustatitic ecounirenomic subject)]
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------във икоуниреномическото възпроизводство; сустатитна трансцентитална
икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтитрансцентит и като сустатитна икономическа ценност) и сустатитен
трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатитен
икотехномически субтитрансцентит и като сустатитно икотехномическо
усърдие), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите
на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от
конкретните изрази на икоуниреномическата субтисустатитност*
(ecounirenomic subtisustatitness), последната като единство на икоуниреномическа субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness) и икоуниреномическа субтизапасност* (ecounirenomic subtistockness); субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и запасово трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство
(икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е сустатитен
икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субстантивностна сустатитна оценка на същностно равнище или още е
субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатитна
икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
sustatitic
ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатитното
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване
на сустатитната трансцентитална икоуниреномическа субтиенергия
(sustatitic transcentital ecounirenomic subtienergy) и отношение на признаване на
приложената
сустатитна
трансцентитална
икоуниреномическа
субтиактивност (вж. сустатитна трансцентитална икоуниреномическа
субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна трансцентитална
икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
сустатитна трансцентитална икоуниреномическа субтипотенциалност
(също
Според
).
ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатитното икоуниреномическо
субтиучастие (наред със сустатитното уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие, сустатитното центитално икоуниреномическо субтиучастие
и сустатитното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие). Ако не е
посочено друго, под сустатитно икоуниреномическо субтиучастие обикновено
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------се подразбира сустатитното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална
икономическа заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

СС трансцентитален икотехномически принос;
СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо
участие;
СС икотехномически
принос)

СС трансцентитал-

СС трансцентита.лен икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит
(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо
усърдие)

СС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтитрансцентит
(СС икоуниреномическа ценностност;
СС икоуниреномическа отдаденост)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СС икоуниреномическа заделеност)

но икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически трансцентит
(СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномическо участие)

Фиг. 1. Сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: сустатитно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(sustatitic
reproductional
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно производствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic production transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разменно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic exchange
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разпределително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic
distributional transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно потребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic consumption transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic protoeconomizing transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic post-production
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(sustatitic before-consumption transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно посредническо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic intermediationary transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно бизнес трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic business transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно алокативно трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic allocative transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно
трансцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(individual sustatitic transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
фирмено сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm sustatitic transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
обществено сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social sustatitic transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (abso94
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(absolute sustatitic transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и
относително сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (relative sustatitic transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(labourly-determinate
sustatitic
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (physically-determinate
sustatitic transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic transcentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и сустатитно трансцентитално създавано
икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic transcentital gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1)
унисъзидателно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит*
(unimaking
transcentital
ecounirenomic
subtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making sustatitic transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален
икоуниреномически субтисустатит* (making transcentital ecounirenomic
subtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит* (implementationary
transcentital ecounirenomic subtisustatite)], (4) творческо сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative sustatitic
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически субтисустатит* (creative
transcentital ecounirenomic subtisustatite)], (5) работно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working sustatitic
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен
трансцентитален
икоуниреномически
субтисустатит*
(working
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------transcentital ecounirenomic subtisustatite)], (6) сътворително сустатитно
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing sustatitic
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен
трансцентитален
икоуниреномически
субтисустатит*
(performing transcentital ecounirenomic subtisustatite)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
(ТЦИУРСУ)
(трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРСУ

Субстатно
ТЦИУРСУ

Запасово
ТЦИУРСУ

Сустатантно
ТЦИУРСУ

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

запасов икоуниреномически субтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРСУ]

[външно същество на
ТЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРСУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИУРСУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически
субтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРСУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ТЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРСУ

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисус-татит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

творчески запасов икоуниреномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтитрансцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ното
същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРСУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРСУ
ТЦИУРСУ
во ТЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРСУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТИТНО
ТРАНСЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (sustatitic transcentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икоуниреномически
трансцентит, (*) – сустатитен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сустатитен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатитен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatitic ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатитна трансцентитална икономическа значимост (същото като сустатитен икономически
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентит) и сустатитен трансцентитален икотехномически принос
(същото като сустатитен икотехномически трансцентит), взети в тяхното
цялостно единство, както и общо понятие за сустатитно трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит и същото като сустатитна икоуниреномическа
ценностност и като сустатитна икоуниреномическа отдаденост) и сустатитен трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит и като сустатитна трансцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от
разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и
един от конкретните изрази на икоуниреномическата сустатитност*
(ecounirenomic sustatitness), последната като единство на икоуниреномическа
субстатност* (ecounirenomic substatness) и икоуниреномическа запасност*
(ecounirenomic stockness); субстатно трансцентитално икоуниреномическо
участие и запасово трансцентитално икоуниномическо участие, взети заедно
в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното трансцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на сустатитната трансцентитална
икоуниреномическа енергия (sustatitic transcentital ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна трансцентитална икоуниреномическа активност (вж. сустатитна трансцентитална икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна трансцентитална
икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна трансцентитална икоуниреномическа потенциалност (също).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатитното икоуниреномическо
участие (наред със сустатитното уницентитално икоуниреномическо участие, сустатитното центитално икоуниреномическо участие и сустатитното инцентитално икоуниреномическо участие). Ако не е посочено друго,
под сустатитно икоуниреномическо участие обикновено се подразбира сустатитното трансцентитално икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС трансцентитална икономическа значимост;
СС икономически
трансцентит
(СС трансцентитално икономическо участие;
СС икономическа
значимост)

СС трансцентитална икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтитрансцентит
(СС икономическа
ценностност;
СС икономическа
ценност);

СС трансцентитална икономическа обтизначимост;
СС икономически
обтитрансцентит
(СС трансцентитална икономическа заделеност;
СС трансцентитален
икономически интерес;
СС икономически
интерес)

СС трансцентитален икотехномически принос;

СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически трансцентит
(СС трансцентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномическо участие)

СС икотехномически трансцентит
(СС трансцентитално икотехномическо
участие;
СС икотехномически
принос)

СС трансцентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтитрансцентит

(СС икотехномическа ценностност;
СС икотехномическо усърдие)

СС трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтитрансцентит
(СС икоуниреномическа ценностност;
СС икоуниреномическа отдаденост)

СС трансцентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СС трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СС икотехномическа зададеност)

СС трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтитрансцентит
(СС трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СС икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатитното трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит) и (2) сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното трансцентитално икоуниреномическо участие са:
сустатитно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо
участие* (sustatitic reproductional transcentital ecounirenomic participation
(share)), сустатитно производствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic production transcentital ecounirenomic participation
(share)), сустатитно разменно трансцентитално икоуниреномическо
участие* (sustatitic exchange transcentital ecounirenomic participation (share)),
сустатитно разпределително трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic distributional transcentital ecounirenomic participation (share)),
сустатитно потребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic consumption transcentital ecounirenomic participation (share)),
сустатитно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic protoeconomizing transcentital ecounirenomic participation
(share)), сустатитно следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic post-production transcentital ecounirenomic
participation (share)), сустатитно предипотребително трансцентитално
икоуниреномическо участие* (sustatitic before-consumption transcentital
ecounirenomic participation (share)), сустатитно посредническо трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic intermediationary
transcentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно бизнес трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic business transcentital
ecounirenomic participation (share)), сустатитно алокативно трансцентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic allocative transcentital
ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно
трансцентитално икоуниреномическо участие* (individual sustatitic
transcentital ecounirenomic participation (share)), фирмено сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие* (firm sustatitic transcentital
ecounirenomic participation (share)), обществено сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие* (social sustatitic transcentital
ecounirenomic participation (share)) и т.н.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие* (absolute
sustatitic transcentital ecounirenomic participation (share)) и относително сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие* (relative sustatitic transcentital ecounirenomic participation (share)), а според факторната
икономическа определеност – трудово-определено сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие* (labourly-determinate sustatitic
transcentital ecounirenomic participation (share)) и физическо-определено сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие* (physicallydeterminate sustatitic transcentital ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (sustatitic transcentital assimilated ecounirenomic participation
(share)) и сустатитно трансцентитално създавано икоуниреномическо
участие* (sustatitic transcentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking sustatitic transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически сустатит*
(unimaking transcentital ecounirenomic sustatite)], (2) съзидателно сустатитно
трансцентитално икоуниреномическо участие* (making sustatitic transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатит* (making transcentital
ecounirenomic sustatite)], (3) изпълнително сустатитно трансцентитално
икоуниреномическо участие* (implementationary sustatitic transcentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен трансцентитален икоуниреномически сустатит* (implementationary transcentital
ecounirenomic sustatite)], (4) творческо сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие* (creative sustatitic transcentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като творчески трансцентитален икоуниреномически сустатит* (creative transcentital ecounirenomic sustatite)], (5) работно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие* (working
sustatitic transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като работен
трансцентитален икоуниреномически сустатит* (working transcentital
ecounirenomic sustatite)], (6) сътворително сустатитно трансцентитално
икоуниреномическо участие* (performing sustatitic transcentital ecounirenomic
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)) [същото като сътворителен трансцентитален икоуниреномически сустатит* (performing transcentital ecounirenomic sustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното
икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното трансцентитално икоуниреномическо участие и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – трансцентитално икоуниреномическо участие)

Трансцентитално икоуниреномическо
участие
(ТЦИУРУ)
(трансцентитален икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ТЦИУРУ

Субстатно
ТЦИУРУ

Запасово
ТЦИУРУ

Сустатантно
ТЦИУРУ

(трансцентитален икоуниреномически
сустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
субстат;

(трансцентитален икоуниреномически
запас;

(трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

сустатитен
икоуниреномически трансцентит)

субстатен икоуниреномически трансцентит)

запасов икоуниреномически трансцентит)

сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРУ]

[външно същество на
ТЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИУРУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически запас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

работен субстатен икоуниреномически
трансцентит))

работен запасов
икоуниреномически трансцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
трансцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо)
сустатитно
ТЦИУРУ
(творчески

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРУ

трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически запас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

творчески субстатен икоуниреномически
трансцентит)

творчески запасов икоуниреномически
трансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
трансцентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

творчески сустатитен икоуниреномически
трансцентит)
[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]
{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

112

1798

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална
икоуниреномическа
задоволеност}
(вид форма на
икоуниреномически сустит)

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа
суперстан-та)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
ТЦИУРУ
ТЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово ТЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
запас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икокореномически обтиуницентит, сустатитна уницентитална икокореномическа заделеност, (*) – сустатитен уницентитален икокореномически ингредиент, който
като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икокореномически субект [на субстантивностен сустатитен икокореномически субект* (substantivitical sustatitic ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; сустатитно трансцентитално икокоре115
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо обтиучастие и сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтиуницентит) и сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтиуницентит) (както и общо понятие за сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за
сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост и сустатитен
уницентитален икотехномически обтипринос) и сустатитно уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатитната уницентитална икономическа обтизначимост е сустатитна икономическа оценка на сустатитния
уницентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на
уницентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтисустатитност* (ecocorenomic
obtisustatitness), последната като единство на икокореномическа обтисубстатност* (ecocorenomic obtisubstatness) и икокореномическа обтизапасност* (ecocorenomic obtistockness); субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие и запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатит е типична реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното уницентитално икокореномическо обтиучастие е сустатитен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на
същностно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сустатитна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical sustatitic ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатитното уницентитално икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на сустатитната уницентитална икокореномическа обтиенергия (sustatitic unicentital ecocorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна уницентитална икокореномическа обтиактивност (вж. сустатитна уницентитална икокореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна уницентитална икокореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна уницентитална икокореномическа обтипотенциалност (също). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представля116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ва една от разновидностите на сустатитното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС уницентитално икореномическо участие;
СС икореномически уницентит
(СС уницентитално икореномическо участие)

СС уницентитално икоуниреномическо
участие;
СС икоуниреномически уницентит

СС уницентитално икокореномическо участие;
СС икокореномически уницентит

(СС уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

(СС уницентитално икокореномическо участие)

СС уницентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиуницентит
(СС икореномически диспотит)

СС уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиуницентит
(СС икоуниреномически диспотит)

СС уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтиуницентит

СС унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиуницентит

СС унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтиуницентит
(СС уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СС унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтиуни-центит

(СС уницентитална икореномическа
заделеност)

(СС икокореномически диспотит)

(СС уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното уницентитално икокореномическо обтиучастие са:
сустатитно възпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic reproductional unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно производствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic production unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно разменно уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (sustatitic exchange unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно разпределително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic distributional unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно потребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic consumption unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно стопанствено уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (sustatitic protoeconomizing unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно следпроизводствено
уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic post-production
unicentital
ecocorenomic
obtiparticipation
(obtishare)),
сустатитно
предипотребително уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(sustatitic before-consumption unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно посредническо уницентитално икокореномическо
обтиучастие*
(sustatitic
intermediationary
unicentital
ecocorenomic
obtiparticipation
(obtishare)),
сустатитно
бизнес
уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (sustatitic business unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно алокативно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic allocative unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (individual sustatitic unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (firm sustatitic unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (social sustatitic unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно уницентитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие* (sustatitic unicentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сустатитно уницентитално създавано икокореномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиучастие* (sustatitic unicentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното уницентитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking sustatitic unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически обтисустатит* (unimaking unicentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making
sustatitic unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически обтисустатит* (making
unicentital ecocorenomic obtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически обтисустатит* (implementationary
unicentital ecocorenomic obtisustatite)], (4) творческо сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (creative sustatitic unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески уницентитален икокореномически обтисустатит* (creative unicentital ecocorenomic
obtisustatite)], (5) работно сустатитно уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (working sustatitic unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като работен уницентитален икокореномически обтисустатит* (working unicentital ecocorenomic obtisustatite)], (6) сътворително
сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (performing
sustatitic unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически обтисустатит* (performing
unicentital ecocorenomic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното уницентитално икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – уницентитално икокореномическо обтиучастие)

Уницентитално икокореномическо
обтиучастие
(УЦИКРОУ)
(уницентитален икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИКРОУ

Субстатно
УЦИКРОУ

Запасово
УЦИКРОУ

Сустатантно
УЦИКРОУ

(уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(уницентитален икокореномически обтисубстат;

(уницентитален икокореномически
обтизапас;

(уницентитален икокореномически
обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиуниценобтиуницентит)
тит)

сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРОУ]

[външно същество на
УЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРОУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИКРОУ

(сътворителен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИКРОУ
(работен уницентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРОУ

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икокореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиуницентит)

работен субстатен икокореномически обтиуницентит)

работен запасов икокореномически обтиуницентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

123

1809

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРОУ
(творчески
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
УЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
УЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
УЦИКРОУ

(творчески
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески уницентита-лен
икокореномически обтисубстат;

(творчески
уницентита-лен
икокореномически обтизапас;

(творчески
уницентитален
икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтиуницентит)

творчески субстатен икокореномически обтиуницентит)

творчески запасов икокореномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икоко-реномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на УЦИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРОУ
(изпълнителен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно УЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРОУ

(изпълнителен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен (изпълнителен
уницентита-лен уницентита-лен
икокореномиикокореномически обтизачески обтисуспас;
татант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРОУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРОУ

(съзидателен
уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна уницентитална икокореноми-ческа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРОУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
УЦИКРОУ
сово
тантно
УЦИКРОУ
УЦИКРОУ
УЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен уницентита- ен уницентита- ен уницентитаен уницентилен
икокоренотален икоколен икокорелен икокоремически
реномически
номически об- номически обобтисубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномиобтиуницентит)
чески обтитобтиуниценчески обтиунирансцентит)
тит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икокореномически субтиуницентит, сустатитна икокореномическа феност, (*) – сустатитен уницентитален икокореномически ингредиент, който като субективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икокореномически субект [на субстантивностен сустатитен икокореномически субект* (substantivitical sustatitic ecocorenomic subject)] във икокореномическото
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство; сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие и сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие, взети
заедно в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтиуницентит) и
сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като
сустатитен икотехномически субтиуницентит) (както и общо понятие за
сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост и сустатитенуницентитален икотехномически субтипринос) и сустатитно уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където сустатитната уницентитална икономическа субтизначимост е сустатитна икономическа оценка на сустатитния
уницентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на
уницентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата субтисустатитност* (ecocorenomic
subtisustatitness), последната като единство на икокореномическа субтисубстатност* (ecocorenomic subtisubstatness) и икокореномическа субтизапасност* (ecocorenomic subtistockness); субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие и запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатит е типична реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното уницентитално икокореномическо субтиучастие е сустатитен икокореномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатитна
оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е субективносубстантивностна сустатитна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical sustatitic ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатитното уницентитално икокореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на сустатитната уницентитална икокореномическа субтиенергия (sustatitic unicentital ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна уницентитална икокореномическа субтиактивност (вж. сустатитна уницентитална икокореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна уницентитална икокореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна уницентитална икокореномическа субтипотенциалност (също).
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сустатитното икокореномическо
субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС уницентитално икореномическо участие;
СС икореномически уницентит
(СС уницентитално икореномическо участие)

СС уницентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиуницентит
(СС икореномически диспотит)

СС унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиуницентит
(СС уницентитална икореномическа
заделеност)

СС уницентитално икоуниреномическо
участие;
СС икоуниреномически уницентит

СС уницентитално икокореномическо участие;
СС икокореномически уницентит

(СС уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

(СС уницентитално икокореномическо участие)

СС уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиуницентит
(СС икоуниреномически диспотит)

СС уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтиуницентит

СС унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтиуницентит
(СС уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СС унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтиуни-центит

(СС икокореномически диспотит)

(СС уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното уницентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic reproductional unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно производствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic production unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разменно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic exchange unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разпределително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic distributional unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно потребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic consumption
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно стопанствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic
protoeconomizing unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно следпроизводствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic post-production unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно предипотребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic before-consumption unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно посредническо уницентитално
икокореномическо субтиучастие* (sustatitic intermediationary unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно бизнес уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic business unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно алокативно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic allocative
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(individual sustatitic unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
фирмено сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(firm sustatitic unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(social sustatitic unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно уницентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (sustatitic unicentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сустатитно уницентитално създавано икокореномическо
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (sustatitic unicentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното уницентитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking sustatitic unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисустатит* (unimaking unicentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно
сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (making
sustatitic unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
съзидателен уницентитален икокореномически субтисустатит* (making
unicentital ecocorenomic subtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен
уницентитален
икокореномически
субтисустатит*
(implementationary unicentital ecocorenomic subtisustatite)], (4) творческо сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (creative
sustatitic unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
творчески уницентитален икокореномически субтисустатит* (creative
unicentital ecocorenomic subtisustatite)], (5) работно сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (working sustatitic unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен уницентитален икокореномически субтисустатит* (working unicentital ecocorenomic
subtisustatite)], (6) сътворително сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (performing sustatitic unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален
икокореномически субтисустатит* (performing unicentital ecocorenomic
subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното уницентитално икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – уницентитално икокореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИКРСУ
Уницентитално икокореномическо
субтиучастие
(УЦИКРСУ)
(уницентитален икокореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИКРСУ

Запасово
УЦИКРСУ

Сустатантно
УЦИКРСУ

(уницентитален икокореномически субтисустатит;

(уницентитален (уницентитален
икокореномиикокореномически субтимически субтисубстат;
запас;

(уницентитален икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

субстатен икокореномически
субтиуницентит)

запасов икокореномически
субтиуницентит)

сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРСУ]

[външно същество на
УЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРСУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИКРСУ

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сътворителен
сътворителен
сустатитен икосубстатен икозапасов икококореномически
кореномически
реномически
[общо понятие субтиуницентит)
субтиуниценсубтиуниценза състояние
тит)
тит)
на
[общо състоя[общо състояние [общо състояние
УЦИКРСУ]
ние на цялостна вътрешното
на външното
ното същество
{уницентисъщество на
същество на
на
УЦИКРСУ]
тална икокоУЦИКРСУ]
УЦИКРСУ]
реномическа
{сустатитна
{субстатна
{запасова унисубтиприуницентиуницентиталцентитална
годност}
тална икокорена икокореноикокореноминомическа суб(вид икокоремическа субческа субтипномически спе- типригодност} типригодност}
ригодност}
цифант)
(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икокореномина икокоренона икокореночески сустит)
мическа
мическа суперссубстанция)
танта)
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сътворителен
сустатантен
икокореномически субтиуницентит)
[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРСУ]
{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтипригодност}
(вид специфант
на икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно)
УЦИКРСУ
(работен уницентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРСУ

(работен уницентитален икокореномически
субтисустатит;

(работен уницентитален икокореномически
субтисубстат;

(работен уницентитален икокореномически
субтизапас;

(работен уницентитал-ен
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически субтиуницентит)

работен субстатен икокореномически субтиуницентит)

работен запасов
икокореномически субтиуницентит)

работен сустатантен икокореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРСУ
(творчески
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
УЦИКРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИКРСУ

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатит;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икокореномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

творчески субстатен икокореномически субтиуницентит)

творчески запасов икокореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икокореноми-чески
субтиуницентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРСУ]

[творческо външно състоя-ние
на външното
същество на
УЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИКРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

(изпълнителен
уницентитален икокореизпълнителен
номически
сустатитен икосубтисубстан- кореномически
тит)
субтиуницентит)
[външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтизадоволеност}
(вид икокореномическа
форма)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРСУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид
икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРСУ

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитаен
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен запасов икокореномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРСУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно
УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) субстатно
УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово УЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
УЦИКРСУ

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисустатит;

(унисъзидатлеен уницентитален икокореномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икокореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икокореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на външното същество
на
УЦИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatitic unicentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), сустатитен икокореномически уницентит,
(*) – сустатитен уницентитален икокореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икокореномически субект [на
субстантивностен сустатитен икокореномически субект* (substantivitical
sustatitic ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
сустатитно трансцентитално икокореномическо участие и сустатитно ин139
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икокореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно
единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
сустатитна уницентитална икономическа значимост (същото като сустатитен икономически уницентит) и сустатитен уницентитален икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически уницентит) (както и
общо понятие за сустатитно уницентитално икореномическо участие (в т.ч.
за сустатитна уницентитална икономическа значимост и сустатитен уницентитален икотехномически принос) и сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сустатитната уницентитална икономическа значимост е сустатитна икономическа оценка на сустатитния уницентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сустатитност* (ecocorenomic sustatitness), последната като единство
на икореномическа субстатност* (ecocorenomic substatness) и икокореномическа запасност* (ecocorenomic stockness); субстатно уницентитално икокореномическо участие и запасово уницентитално икокономическо участие,
взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатит е
типична реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена
икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като сустатитен икокореномически субтиуницентит и като сустатитна икокореномическа феност)
и сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие (същото като
сустатитен икокореномически обтиуницентит и като сустатитна уницентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Сустатитното
уницентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на сустатитната уницентитална икокореномическа енергия (sustatitic unicentital
ecocorenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна
уницентитална икокореномическа активност (вж. сустатитна уницентитална икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна
уницентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна уницентитална икокореномическа потенциалност
(също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното
икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС уницентитално икореномическо участие;
СС икореномически уницентит
(СС уницентитално икореномическо участие)

СС уницентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически уницентит
(СС уницентитално икоуниреномическо участие)

СС уницентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиуницентит
(СС икореномически диспотит)

СС уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиуницентит
(СС икоуниреномически диспотит)

СС унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиуни-центит
(СС уницентитална икореномическа
заделеност)

СС уницентитално икокореномическо участие;
СС икокореномически уницентит
(СС уницентитално икокореномическо участие)

СС уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтиуницентит
(СС икокореномически диспотит)

СС унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтиуницентит
(СС уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СС унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтиуни-центит
(СС уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно уницентитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие (сустатитен
икокореномически субтиуницентит) и (2) сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие (сустатитен икокореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното уницентитално икокореномическо участие са: сустатитно възпроизводствено уницентитално икокореномическо участие*
(sustatitic reproductional unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно производствено уницентитално икокореномическо участие*
(sustatitic production unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно
разменно уницентитално икокореномическо участие* (sustatitic exchange
unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно разпределително
уницентитално икокореномическо участие* (sustatitic distributional unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно потребително
уницентитално икокореномическо участие* (sustatitic consumption
unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно стопанствено
уницентитално икокореномическо участие* (sustatitic protoeconomizing
unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно следпроизводствено уницентитално икокореномическо участие* (sustatitic post-production
unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно предипотребително уницентитално икокореномическо участие* (sustatitic before-consumption
unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно посредническо
уницентитално икокореномическо участие* (sustatitic intermediationary
unicentital ecocorenomic participation (share)), сустатитно бизнес уницентитално икокореномическо участие* (sustatitic business unicentital ecocorenomic
participation (share)), сустатитно алокативно уницентитално икокореномическо участие* (sustatitic allocative unicentital ecocorenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно уницентитално икокореномическо участие* (individual sustatitic unicentital ecocorenomic participation
(share)), фирмено сустатитно уницентитално икокореномическо участие* (firm sustatitic unicentital ecocorenomic participation (share)), обществено
сустатитно уницентитално икокореномическо участие* (social sustatitic
unicentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно уницентитално усвоявано икокореномическо
участие* (sustatitic unicentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитно уницентитално създавано икокореномическо участие* (sustatitic unicentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното уницентитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икокореномическо участие* (unimaking sustatitic unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
унисъзидателен уницентитален икокореномически сустатит* (unimaking
unicentital ecocorenomic sustatite)], (2) съзидателно сустатитно уницентитално икокореномическо участие* (making sustatitic unicentital ecocorenomic
participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически сустатит* (making unicentital ecocorenomic sustatite)], (3) изпълнително сустатитно уницентитално икокореномическо участие*
(implementationary sustatitic unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален икокореномически сустатит*
(implementationary unicentital ecocorenomic sustatite)], (4) творческо сустатитно уницентитално икокореномическо участие* (creative sustatitic
unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески уницентитален икокореномически сустатит* (creative unicentital ecocorenomic
sustatite)], (5) работно сустатитно уницентитално икокореномическо
участие* (working sustatitic unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като работен уницентитален икокоореномически сустатит*
(working unicentital ecocorenomic sustatite)], (6) сътворително сустатитно
уницентитално икокореномическо участие* (performing sustatitic unicentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически сустатит* (performing unicentital ecocorenomic
sustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното уницентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – уницентитално икокореномическо участие)

Уницентитално икокореномическо
участие
(УЦИКРУ)
(уницентитален икокореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИКРУ

Субстатно
УЦИКРУ

Запасово
УЦИКРУ

Сустатантно
УЦИКРУ

(уницентитален икокореномически
сустатит;

(уницентитален икокореномически субстат;

(уницентитален икокореномически
запас;

(уницентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически уницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
уницентит)
уницентит)

сустатантен
икокореномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРУ]

[външно същество на
УЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИКРУ
(сътворителен
уницентитален икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
УЦИКРУ

(сътворителен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икокореномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически уницентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
уницентит)

сътворителен
запасов икокореномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова уницентитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа субссустит)
танция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИКРУ
(работен уницентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРУ

(работен уницентитален
икокореномически сустатит;

(работен уницентитален
икокореномически субстат;

(работен уницентитален
икокореномически запас;

(работен уницентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
уницентит)

работен субстатен икокореномически уницентит)

работен запасов икокореномически
уницентит)

работен сустатантен икокореномически
уницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРУ
(творчески
уницентитален икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
УЦИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
УЦИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
УЦИКРУ

(творчески
уницентитален икокореномически
сус-татит;

(творчески уницентитален
икокореномически субстат;

(творчески
уницентитален
икокореномически запас;

(творчески
уницентитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически уницентит)

творчески субстатен икокореномически уницентит)

творчески запасов икокореномически
уницентит)

творчески сустатантен икоко-реномически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
УЦИКРУ]
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИКРУ
(изпълнителен
уницентитален икокореномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно УЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИКРУ

(изпълнителен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически уницентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически уницентит)

[външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРУ

(съзидателен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически уницентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
уницентит)

съзидателен
запасов икокореномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
су-перстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИКРУ
(унисъзидателен уницентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИКРУ]
{уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
УЦИКРУ
сово УЦИКРУ
тантно
УЦИКРУ
УЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен уницентита- ен уницентита- ен уницентитаен уницентилен
икокоренолен икокоретален икоколен икокоремически субсномически за- номически сусреномически
тат;
пас;
сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиуницентит)
уницентит)
чески униценчески уницентит)
тит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{запасова уни- {сустатантна
уницентицентитална
тална
икокоикокореномиреномическа
ческа удовлетудовлетвовореност}
реност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИКРУ]

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически
обтиуницентит, сустатитна уницентитална икореномическа заделеност,
(*) – сустатитен уницентитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икореномически субект [на субстантивностен сустатитен икореномически субект* (substantivitical sustatitic ecorenomic subject)] във икореномическото въз150
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производство; сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие
и сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие, взети заедно в
тяхното цялостно единство; общо понятие за сустатитна уницентитална
икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтиуницентит и като сустатитен уницентитален икономически интерес) и сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтиуницентит и като сустатитна уницентитална
икотехномическа зададеност); една от разновидностите на уницентиталното
икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтисустатитност* (ecorenomic obtisustatitness), последната
като единство на икореномическа обтисубстатност* (ecorenomic obtisubstatness) и икореномическа обтизапасност* (ecorenomic obtistockness);
субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие и запасово
уницентитално икореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното
цялостно единство (икореномическият сустатит е типична реализация на
икореномическия
сустит)
(вж.
възпроизводствена
икономическа
ингредиентност). Сустатитното уницентитално икореномическо обтиучастие
е сустатитен икореномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна сустатитна оценка на същностно равнище
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
сустатитна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатитна
икореномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatitic ecorenomic
appraisement) на същностно равнище. Сустатитното уницентитално
икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатитната
уницентитална икореномическа обтиенергия (sustatitic unicentital
ecorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна
уницентитална икореномическа обтиактивност (вж. сустатитна
уницентитална икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена
сустатитна уницентитална икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена сустатитна уницентитална икореномическа
обтипотенциалност
(също).
Според
ингредиентната
същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
сустатитното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС уницентитална икономическа
значимост;
СС икономически
уницентит
(СС уницентитално икономическо
участие;
СС уницентитална
икономическа
значимост)

СС уницентитален икотехномически принос;
СС икотехномически уницентит
(СС уницентитално икотехномическо участие;
СС уницентитален
икотехномически
принос)

СС уницентитално икореномическо участие;
СС икореномически уницентит
(СС уницентитално икореномическо участие)

СС уницентитал.на икономическа субтизначимост;
СС икономически
субтиуницентит
(СС икономически
диспотит)

СС уницентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиуницентит
(СС икотехномически диспотит)

СС уницентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиуницентит
(СС икореномически диспотит)

СС уницентитална икономическа
обтизначи-мост;
СС икономически
обтиуницентит
(СС уницентитална икономическа
за-деленост;
СС уницентитален
икономически интерес)

СС уницентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиуницентит
(СС уницентитална
икотехномическа
заделеност;
СС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СС уницентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиуницентит
(СС уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на сустатитното уницентиталното икореномическо
участие (СС – сустатитен; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното уницентитално икореномическо обтиучастие са (1)
сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост (сустатитен
икономически обтиуницентит) и (2) сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос (сустатитен икотехномически обтиуницентит).
Сустатитната уницентитална икономическа обтизначимост и сустатитният
уницентитален икотехномически обтипринос като разновидности на сустатитното уницентитално икореномическо обтиучастие (то е или сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост, или сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват сустатитен уницентитален дялов икореномически
обтидиспозат (sustatitic unicentital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие е сустатитен уницентитален дялов икореномически
обтидиспозант (sustatitic unicentital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид
икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатитния
уницентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на сустатитното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на
сустатитната уницентитална икономическа обтизначимост tobpardis и
сустатитния уницентитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатитния уницентитален дялов икореномически обтидиспозат сустатитната уницентитална
икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатитна уницентитална икономическа оценка* (sustatitic
unicentital economic estimatе) на сустатитния уницентитален икотехномически
обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя
от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic
function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата сустатитна уницентитална икономическа оценка на
сустатитния уницентитален икотехномически обтипринос (total sustatitic
unicentital economic estimatе of the sustatitic unicentital ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната сустатитна уницентитална икономическа оценка на сустатитния уницентитален икотехномически обтипринос (average sustatitic
unicentital economic estimatе of the sustatitic unicentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната сустатитна уницентитална икономическа оценка на сустатитния уницентитален икотехномически обтипринос (marginal sustatitic unicentital economic estimatе of the sustatitic unicentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното уницентитално икореномическо обтиучастие са:
сустатитно възпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic reproductional unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно производствено уницентитално икореномическо
обтиучастие* (sustatitic production unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно разменно уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic exchange unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатитно разпределително уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic distributional unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатитно потребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic consumption unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатитно стопанствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic protoeconomizing unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно следпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic post-production unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно предипотребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic before-consumption unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно посредническо уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic intermediationary
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно бизнес уницентитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic business unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно алокативно униценти154
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тално икореномическо обтиучастие* (sustatitic allocative unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие* (individual sustatitic
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие* (firm sustatitic unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие* (social sustatitic unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно уницентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (sustatitic unicentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сустатитно уницентитално създавано икореномическо
обтиучастие* (sustatitic unicentital gived ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното уницентитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие*
(unimaking sustatitic unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен уницентитален икореномически обтисустатит*
(unimaking unicentital ecorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно
уницентитално икореномическо обтиучастие* (making sustatitic unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически обтисустатит* (making unicentital ecorenomic
obtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически обтисустатит* (implementationary unicentital ecorenomic
obtisustatite)], (4) творческо сустатитно уницентитално икореномическо
обтиучастие* (creative sustatitic unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески уницентитален икореномически обтисустатит* (creative unicentital ecorenomic obtisustatite)], (5) работно сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие* (working sustatitic
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен уницентитален икореномически обтисустатит* (working unicentital
ecorenomic obtisustatite)], (6) сътворително сустатитно уницентитално
икореномическо обтиучастие* (performing sustatitic unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален ико155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномически обтисустатит* (performing unicentital ecorenomic obtisustatite)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното уницентитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – уницентитално икореномическо обтиучастие)

Уницентитално икореномическо обтиучастие
(УЦИРОУ)
(уницентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИРОУ

Субстатно
УЦИРОУ

Запасово
УЦИРОУ

Сустатантно
УЦИРОУ

(уницентитален икореномически обтисустатит;

(уницентитален икореномически обтисубстат;

(уницентитален икореномически обтизапас;

(уницентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

субстатен икореномически
обтиуницентит)

запасов икореномически обтиуницентит)

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИРОУ]

[външно същество на
УЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИРОУ
(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРОУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРОУ
(работен уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРОУ

(работен уницентитален
икореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтиуницентит)

работен субстатен икореномически обтиуницентит)

работен запасов
икореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИРОУ
(творчески
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИРОУ

(творчески уницентитален
икореномически обтисустатит;

(творчески уницентитален
икореномически обтисубстат;

(творчески уницентитален
икореномически обтизапас;

(творчески уницентитален
икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтиуницентит)

творчески субстатен икореномически обтиуницентит)

творчески запасов икореномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икореномически обтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИРОУ
(изпълнителен
уницентит-ален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРОУ

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИРОУ
(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИРОУ

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икореномически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на УЦИРОУ]
УЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтиигодноност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
УЦИРОУ
УЦИРОУ
УЦИРОУ
УЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРОУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънтояние на вътшното
същество
решното същесна УЦИРОУ]
тво на
УЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически
субтиуницентит, сустатитна икореномическа феност, (*) – сустатитен уницентитален икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатитен икореномически субект
[на
субстантивностен
сустатитен
икореномически
субект*
(substantivitical sustatitic ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие, взети заедно в
тяхното цялостно единство; общо понятие за сустатитна уницентитална
икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтиуницентит и като сустатитна икономическа феност) и сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтиуницентит и като сустатитна икотехномическа феност); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата субтисустатитност* (ecorenomic subtisustatitness), последната като единство на икореномическа субтисубстатност* (ecorenomic subtisubstatness) и икореномическа субтизапасност* (ecorenomic subtistockness); субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие и запасово уницентитално икореномическо
субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият
сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното уницентитално икореномическо субтиучастие е сустатитен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка
на същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата
субстантивностна
оценка,
т.е.
е
субективносубстантивностна сустатитна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical sustatitic ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатитното уницентитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на сустатитната уницентитална икореномическа субтиенергия (sustatitic unicentital ecorenomic subtienergy) и отношение на признаване на
приложената сустатитна уницентитална икореномическа субтиактивност
(вж. сустатитна уницентитална икореномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна уницентитална икореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна уницентитална
икореномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС уницентитална икономическа
значимост;
СС икономически
уницентит
(СС уницентитално икономическо
участие;
СС уницентитална
икономическа значимост)

СС уницентитален икотехномически принос;
СС икотехномически уницентит
(СС уницентитално икотехномическо участие;
СС уницентитален
икотехномически
принос)

СС уницентитално икореномическо участие;
СС икореномически уницентит
(СС уницентитално икореномическо участие)

СС уницентитална икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиуницентит
(СС икономически
диспотит)

СС уницентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиуницентит
(СС икотехномически диспотит)

СС уницентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиуницентит
(СС икореномически диспотит)

СС уницентитална икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиуницентит
(СС уницентитална икономическа
заделеност;
СС уницентитален
икономически интерес)

СС уницентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиуницентит
(СС уницентитална икотехномическа заделеност;
СС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СС уницентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиуницентит
(СС уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на сустатитното уницентитално икореномическо
участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният
текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното уницентитално икореномическо субтиучастие са (1)
сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост (сустатитен
икономически субтиуницентит) и (2) сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос (сустатитен икотехномически субтиуницентит).
Сустатитната уницентитална икономическа субтизначимост и сустатитният уницентитален икотехномически субтипринос като разновидности на сустатитното уницентиталното икореномическо субтиучастие (то е или сустатитна
уницентитална икономическа субтизначимост, или сустатитен уницентитален
икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатитен уницентитален дялов икореномически субтидиспозат (sustatitic unicentital partitionary ecorenomic
subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие е сустатитен уницентитален дялов
икореномически субтидиспозант (sustatitic unicentital partitionary ecorenomic
subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатитния уницентиталния дялов икореномически субтидиспозант
tsubpardis (на сустатитното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатитната уницентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и сустатитния уницентитален икотехномически
субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатитния уницентитален дялов икореномически субтидиспозат
сустатитната уницентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатитна уницентитална икономическа оценка* (sustatitic unicentital economic estimatе) на сустатитния уницентитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция*
(estimating /estimation/ economic function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата сустатитна уницентитална икономическа оценка на
сустатитния уницентитален икотехномически субтипринос (total
sustatitic unicentital economic estimatе of the sustatitic unicentital ecotechnomic
subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis
е средната сустатитна уницентитална икономическа оценка на сустатитния уницентитален икотехномически субтипринос (average sustatitic
unicentital economic estimatе of the sustatitic unicentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната сустатитна уницентитална икономическа оценка на сустатитния уницентитален икотехномически субтипринос (marginal sustatitic unicentital economic estimatе of the sustatitic unicentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното уницентитално икореномическо субтиучастие са:
сустатитно възпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic reproductional unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно производствено уницентитално икореномическо
субтиучастие* (sustatitic production unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно разменно уницентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic exchange unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно разпределително уницентитално икореномическо
субтиучастие*
(sustatitic
distributional
unicentital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно потребително уницентитално
икореномическо субтиучастие* (sustatitic consumption unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно стопанствено уницентитално
икореномическо субтиучастие* (sustatitic protoeconomizing unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно следпроизводствено
уницентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic post-production
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно предипотребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic
before-consumption unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно посредническо уницентитално икореномическо субтиучастие*
(sustatitic intermediationary unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сустатитно бизнес уницентитално икореномическо субтиучастие*
(sustatitic business unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), суста167
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титно алокативно уницентитално икореномическо субтиучастие*
(sustatitic allocative unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие* (individual sustatitic unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие* (firm sustatitic unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
обществено сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие*
(social sustatitic unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно уницентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (sustatitic unicentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сустатитно уницентитално създавано икореномическо субтиучастие* (sustatitic unicentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното уницентитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие*
(unimaking sustatitic unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически субтисустатит*
(unimaking unicentital ecorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно
уницентитално икореномическо субтиучастие* (making sustatitic unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически субтисустатит* (making unicentital ecorenomic
subtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален
икореномически субтисустатит* (implementationary unicentital ecorenomic
subtisustatite)], (4) творческо сустатитно уницентитално икореномическо
субтиучастие* (creative sustatitic unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески уницентитален икореномически субтисустатит* (creative unicentital ecorenomic subtisustatite)], (5) работно сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие* (working
sustatitic unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен уницентитален икореномически субтисустатит* (working
unicentital ecorenomic subtisustatite)], (6) сътворително сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing sustatitic unicentital
168

1854

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически субтисустатит* (performing unicentital
ecorenomic subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното уницентитално икореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – уницентитално икореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИРСУ
Уницентитално икореномическо субтиучастие
(УЦИРСУ)
(уницентитален икореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИРСУ

Запасово
УЦИРСУ

Сустатантно
УЦИРСУ

(уницентитален икореномически субтисустатит;

(уницентитален
(уницентитикореномически ален икореносубтисубстат;
мически субтизапас;

(уницентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтиуницентит)

субстатен икореномически
субтиуницентит)

запасов икореномически
субтиуницентит)

сустатитен
икореномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИРСУ]

[външно същество на
УЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

170

1856

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИРСУ
(сътворителен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРСУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРСУ
(работен уницентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРСУ

Работно (сметно)
субстатно
УЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРСУ

(работен уницентитален
икореномически субтисустатит;

(работен уницентитален икореномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически субтизапас;

(работен уницентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиуницентит)

работен субстатен икореномически субтиуницентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИРСУ
(творчески
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИРСУ

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален
икореномически субтизапас;

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиуницентит)

творчески субстатен икореномически субтиуницентит)

творчески запасов икореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икореномически субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[творческо външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) УЦИРСУ
(изпълнителен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИРСУ
(съзидателен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРСУ

Съзидателно (изгодно) субстатно
УЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИРСУ

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

съзидателен субстатен икореномически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание
на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)

175

1861

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРСУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
УЦИРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) запасово
що) сустатантно
УЦИРСУ
УЦИРСУ

(унисъзидателен уницентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИРСУ]

[цялостно състо[цялостно съсяние на вътрештояние на вънното същество на шното същество
УЦИРСУ]
на УЦИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(sustatitic unicentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически уницентит, (*) –
сустатитен уницентитален икореномически ингредиент, който количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сустатитен икореномически субект [на субстантивностен сустатитен икореномически субект* (substantivitical sustatitic
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; сустатитно
трансцентитално икореномическо участие и сустатитно инцентитално
икореномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо по176
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нятие за сустатитна уницентитална икономическа значимост (същото като
сустатитен икономически уницентит) и сустатитен уницентитален икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически уницентит), както и общо понятие за сустатитно уницентитално икореномическо
субтиучастие (същото като сустатитен икореномически субтиуницентит и
същото като сустатитна икореномическа феност) и сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като сустатитен икореномически обтиуницентит и като сустатитна уницентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на уницентиталното
икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сустатитност* (ecorenomic sustatitness), последната като единство
на икореномическа субстатност* (ecorenomic substatness) и икореномическа
запасност* (ecorenomic stockness); субстатно уницентитално икореномическо участие и запасово уницентитално икореномическо участие, взети заедно
в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното уницентитално икореномическо участие е
форма на съществуване на сустатитната уницентитална икореномическа
енергия (sustatitic unicentital ecorenomic energy) и отношение на признаване на
приложената сустатитна уницентитална икореномическа активност (вж.
сустатитна уницентитална икореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна уницентитална икореномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена сустатитна уницентитална икореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС уницентитална икономическа
значимост;
СС икономически
уницентит
(СС уницентитално икономическо
участие;
СС уницентитална
икономическа
значимост)

СС уницентитален икотехномически принос;
СС икотехномически уницентит
(СС уницентитално икотехномическо участие;
СС уницентитален
икотехномически
принос)

СС уницентитално икореномическо участие;
СС икореномически уницентит
(СС уницентитално икореномическо участие)

СС уницентитална икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиуницентит
(СС икономически
диспотит)

СС уницентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиуницентит
(СС икотехномически диспотит)

СС уницентитално икореномическо субтиучастие;
СС икореномически субтиуницентит
(СС икореномически диспотит)

СС уницентитална икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиуницентит
(СС уницентитална икономическа
за-деленост;
СС уницентитален
икономически интерес)

СС уницентитален икотехномически обтипринос;
СС икотехномически обтиуницентит
(СС уницентитална икотехномическа заделеност;
СС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СС уницентитално икореномическо обтиучастие;
СС икореномически обтиуницентит
(СС уницентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно уницентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното уницентитално икореномическо участие са (1) сустатитна уницентитална икономическа значимост (сустатитен икономически уницентит) и (2) сустатитен уницентитален икотехномически принос
(сустатитен икотехномически уницентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие (сустатитен икореномически субтиуницентит) и
(2) сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие (сустатитен
икореномически обтиуницентит).
Сустатитната уницентитална икономическа значимост и сустатитният
уницентитален икотехномически принос като разновидности на сустатитното
уницентитално икореномическо участие (то е или сустатитна уницентитална
икономическа значимост, или сустатитен уницентитален икотехномически
принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатитен уницентитален дялов икореномически диспозат
(sustatitic unicentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатитно уницентитално икореномическо участие е сустатитен уницентитален дялов икореномически диспозант (sustatitic unicentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на сустатитния уницентитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатитната уницентитална икономическа значимост tpardis и сустатитния уницентитален икотехномически принос tpardis
се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатитния
уницентиталения дялов икореномически диспозат сустатитната уницентитална
икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е
сустатитна уницентитална икономическа оценка* (sustatitic unicentital
economic estimatе) на сустатитния уницентитални икотехномически принос
(изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата сустатитна уницентитална икономическа оценка на
сустатитния уницентитален икотехномически принос (total sustatitic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------unicentital economic estimatе of the sustatitic unicentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната сустатитна уницентитална икономическа оценка на сустатитния уницентитален икотехномически принос (average sustatitic unicentital economic estimatе of the sustatitic unicentital ecotechnomic contribution) и

mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната сустатитна уницентитална икономическа оценка на сустатитния уницентитален икотехномически принос (marginal sustatitic
unicentital economic estimatе of the sustatitic unicentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното уницентитално икореномическо участие са: сустатитно възпроизводствено уницентитално икореномическо участие*
(sustatitic reproductional unicentital ecorenomic participation (share)), сустатитно производствено уницентитално икореномическо участие* (sustatitic
production unicentital ecorenomic participation (share)), сустатитно разменно
уницентитално икореномическо участие* (sustatitic exchange unicentital
ecorenomic participation (share)), сустатитно разпределително уницентитално икореномическо участие* (sustatitic distributional unicentital ecorenomic
participation (share)), сустатитно потребително уницентитално икореномическо участие* (sustatitic consumption unicentital ecorenomic participation
(share)), сустатитно стопанствено уницентитално икореномическо участие* (sustatitic protoecono-mizing unicentital ecorenomic participation (share)),
сустатитно следпроизводствено уницентитално икореномическо участие* (sustatitic post-production unicentital ecorenomic participation (share)),
сустатитно предипотребително уницентитално икореномическо участие* (sustatitic before-consumption unicentital ecorenomic participation (share)),
сустатитно посредническо уницентитално икореномическо участие*
(sustatitic intermediationary unicentital ecorenomic participation (share)), сустатитно бизнес уницентитално икореномическо участие* (sustatitic business
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------unicentital ecorenomic participation (share)), сустатитно алокативно уницентитално икореномическо участие* (sustatitic allocative unicentital ecorenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно уницентитално
икореномическо участие* (individual sustatitic unicentital ecorenomic participation (share)), фирмено сустатитно уницентитално икореномическо
участие* (firm sustatitic unicentital ecorenomic participation (share)), обществено сустатитно уницентитално икореномическо участие* (social sustatitic
unicentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно уницентитално усвоявано икореномическо
участие* (sustatitic unicentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
сустатитно уницентитално създавано икореномическо участие* (sustatitic
unicentital gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното уницентитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икореномическо участие* (unimaking
sustatitic unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен уницентитален икореномически сустатит* (unimaking unicentital
ecorenomic sustatite)], (2) съзидателно сустатитно уницентитално икореномическо участие* (making sustatitic unicentital ecorenomic participation
(share)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически сустатит* (making unicentital ecorenomic sustatite)], (3) изпълнително сустатитно уницентитално икореномическо участие* (implementationary sustatitic
unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като изпълнителен уницентитален икореномически сустатит* (implementationary unicentital
ecorenomic sustatite)], (4) творческо сустатитно уницентитално икореномическо участие* (creative sustatitic unicentital ecorenomic participation (share))
[същото като творчески уницентитален икореномически сустатит*
(creative unicentital ecorenomic sustatite)], (5) работно сустатитно уницентитално икореномическо участие* (working sustatitic unicentital ecorenomic
participation (share)) [същото като работен уницентитален икореномически
сустатит* (working unicentital ecorenomic sustatite)], (6) сътворително сустатитно уницентитално икореномическо участие* (performing sustatitic
unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически сустатит* (performing unicentital ecorenomic
sustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уни-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното уницентитално икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРУ – уницентитално икореномическо участие)

Уницентитално икореномическо участие
(УЦИРУ)
(уницентитален икореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИРУ

Субстатно
УЦИРУ

Запасово
УЦИРУ

Сустатантно
УЦИРУ

(уницентитален икореномически сустатит;

(уницентитален икореномически субстат;

(уницентитален икореномически запас;

(уницентитален икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически уницентит)

субстатен икореномически
уницентит)

запасов икореномически
уницентит)

сустатитен
икореномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИРУ]

[вътрешно същество на
УЦИРУ]

[външно същество на
УЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно УЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
УЦИРУ
(сътворителен
уницентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
уницентит)

сътворителен
запасов икореномически уницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа пригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРУ
(работен уницентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРУ

(работен уницентитален икореномически
сустатит;

(работен уницентитален икореномически
субстат;

(работен уницентитален
икореномически запас;

(работен уницентитален
икореномически
сустатант;

работен сустатитен икореномически уницентит)

работен субстатен икореномически уницентит)

работен запасов
икореномически уницентит)

работен сустатантен икореномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИРУ
(творчески
уницентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно УЦИРУ

(творчески уницентитален икореномически
суста-тит;

(творчески уницентитален икореномически
субстат;

(творчески уницентитален
икореномически запас;

(творчески уницентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически уницентит)

творчески субстатен икореномически уницентит)

творчески запасов икореномически уницентит)

творчески сустатантен икореномически уницентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
УЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) УЦИРУ
(изпълнителен
уницентитален икореномически субстантит)
[външно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икореномически уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИРУ
Съзидателно
(изгодно)
УЦИРУ
(съзидателен
уницентитален икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно УЦИРУ

(съзидателен
(съзидателен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(съзидателен
уницентитален
икореномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
уницентит)

съзидателен
субстатен икореномически
уницентит)

съзидателен
запасов икореномически уницентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
игодноност}

{запасова уницентитална
икореномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИРУ
(унисъзидателен уницентитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
УЦИРУ
УЦИРУ
УЦИРУ

(унисъзидателен уницентитален икореномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икореномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икореномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икореномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
уницентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икореномически уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на УЦИРУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на УЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икоуниреномически обтиуницентит, сустатитна уницентитална икоуниреномическа
заделеност, (*) – сустатитен уницентитален икоуниреномически ингредиент,
който като обективна проекция количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатитен
икоуниреномически субект* (substantivitical sustatitic ecounirenomic subject)]
във икоуниреномическото възпроизводство; сустатитно трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие и сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; сустатитна
уницентитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен ико189
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически обтиуницентит и като сустатитен уницентитален икономически
интерес) и сустатитен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтиуницентит и като сустатитна
уницентитална икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата
обтисустатитност* (ecounirenomic obtisustatitness), последната като единство
на
икоуниреномическа
обтисубстатност*
(ecounirenomic
obtisubstatness) и икоуниреномическа обтизапасност* (ecounirenomic
obtistockness); субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и
запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в
тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е сустатитен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на същностно
равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатитна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatitic
ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатитното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатитната уницентитална икоуниреномическа обтиенергия (sustatitic
unicentital ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна уницентитална икоуниреномическа обтиактивност (вж.
сустатитна уницентитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна уницентитална икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна уницентитална
икоуниреномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС уницентитална икономическа
значимост;
СС икономически
уницентит
(СС уницентитално икономическо
участие;
СС уницентитална
икономическа значимост)

СС уницентитален икотехномически принос;
СС икотехномически уницентит
(СС уницентитално икотехномическо участие;
СС уницентитален
икотехномически
принос)

СС уницентитална икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиуницентит
(СС икономически
диспотит)

СС уницентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиуницентит
(СС икотехномически диспотит)

СС уницентитална икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиуницентит
(СС уницентитална икономическа
за-деленост;
СС уницентитален
икономически интерес)

СС уницентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиуницентит
(СС уницентитална
икотехномическа
заделеност;
СС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СС уницентитално икоуниреномическо
участие;
СС икоуниреномически уницентит
(СС уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

СС уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиуницентит
(СС икоуниреномически диспотит)

СС унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтиуницентит
(СС уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
сустатитно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic reproductional unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно производствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic production unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разменно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic exchange unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разпределително уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic distributional unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно потребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic consumption
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно стопанствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic
protoeconomizing unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic post-production unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно предипотребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic before-consumption unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно посредническо уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic intermediationary unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно бизнес уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic business unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно алокативно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic allocative unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual
sustatitic unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm sustatitic
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social sustatitic
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно уницентитално усвоявано икоуниреномичес(sustatitic
unicentital
assimilated
ecounirenomic
ко
обтиучастие*
obtiparticipation (obtishare)) и сустатитно уницентитално създавано икоу192
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниреномическо обтиучастие* (sustatitic unicentital gived ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (unimaking sustatitic unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатит* (unimaking unicentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making
sustatitic unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатит* (making
unicentital ecounirenomic obtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически
обтисустатит*
(implementationary unicentital ecounirenomic obtisustatite)], (4) творческо сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (creative
sustatitic unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
творчески уницентитален икоуниреномически обтисустатит* (creative
unicentital ecounirenomic obtisustatite)], (5) работно сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (working sustatitic unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен уницентитален
икоуниреномически
обтисустатит*
(working
unicentital
ecounirenomic obtisustatite)], (6) сътворително сустатитно уницентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(performing
sustatitic
unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически обтисустатит* (performing unicentital
ecounirenomic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – уницентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие
(УЦИУРОУ)
(уницентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРОУ

Субстатно
УЦИУРОУ

Запасово
УЦИУРОУ

Сустатантно
УЦИУРОУ

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
обтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

запасов икоуниреномически обтиуницентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРОУ]

[външно същество на
УЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРОУ
(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРОУ

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИУРОУ
(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРОУ

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически обтиуницентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРОУ
(творчески
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРОУ

(творчески уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиуницентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиуницентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
УЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРОУ
(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРОУ

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

198

1884

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРОУ
(съзидателен
уницентит-ален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРОУ

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРОУ
(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоУЦИУРОУ
УЦИУРОУ
во УЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРОУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)
[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРОУ]

СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит, сустатитна икоуниреномическа феност, (*) – сустатитен уницентитален икоуниреномически ингредиент, който
като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатитен
икоуниреномически субект* (substantivitical sustatitic ecounirenomic subject)]
във икоуниреномическото възпроизводство; сустатитно трансцентитално
200

1886

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическо субтиучастие и сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като сустатитен
икономически субтиуницентит и като сустатитна икономическа феност) и
сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като
сустатитен икотехномически субтиуницентит и като сустатитно икотехномическо феност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икоуниреномическата субтисустатитност*
(ecounirenomic subtisustatitness), последната като единство на икоуниреномическа субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness) и икоуниреномическа субтизапасност* (ecounirenomic subtistockness); субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия
сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е сустатитен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатитна икоуниреномическа
оценка* (subjectively-substantivitical sustatitic ecounirenomic appraisement) на
същностно равнище. Сустатитното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на сустатитната уницентитална
икоуниреномическа субтиенергия (sustatitic unicentital ecounirenomic
subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна уницентитална икоуниреномическа субтиактивност (вж. сустатитна уницентитална икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна уницентитална икоуниреномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна уницентитална икоуниреномическа
субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС уницентитална икономическа
значимост;
СС икономически
уницентит
(СС уницентитално икономическо
участие;
СС уницентитална
икономическа зна-чимост)

СС уницентитален икотехномически принос;
СС икотехномически уницентит
(СС уницентитално икотехномическо участие;
СС уницентитален
икотехномически
принос)

СС уницентитална икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиуницентит
(СС икономически
диспотит)

СС уницентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиуницентит
(СС икотехномически диспотит)

СС уницентитална икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиуницентит
(СС уницентитална икономическа
заделеност;
СС уницентитален
икономически интерес)

СС уницентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиуницентит
(СС уницентитална
икотехномическа
заделеност;
СС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СС уницентитално икоуниреномическо
участие;
СС икоуниреномически уницентит
(СС уницентитално икоуниреномичес-ко участие)

СС уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиуницентит
(СС икоуниреномически диспотит)

СС унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтиуницентит
(СС уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на
разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан
текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: сустатитно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (sustatitic reproductional unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно производствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic production unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разменно уницентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(sustatitic
exchange
unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разпределително
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic distributional
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно потребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic
consumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно стопанствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(sustatitic protoeconomizing unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic post-production unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно предипотребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic before-consumption
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно посредническо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic
intermediationary unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно бизнес уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(sustatitic business unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно алокативно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(sustatitic allocative unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (individual sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено сустатитно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (firm sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено сустатитно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (social sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно уницентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие*
(sustatitic
unicentital
assimilated
ecounirenomic
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) и сустатитно уницентитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic unicentital gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатит* (unimaking unicentital ecounirenomic subtisustatite)], (2)
съзидателно сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатит* (making unicentital ecounirenomic subtisustatite)], (3) изпълнително
сустатитно
уницентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(implementationary sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически
субтисустатит*
(implementationary
unicentital
ecounirenomic
subtisustatite)], (4) творческо сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative sustatitic unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески уницентитален икоуниреномически субтисустатит* (creative unicentital ecounirenomic
subtisustatite)], (5) работно сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (working sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като работен уницентитален икоуниреномически субтисустатит* (working unicentital ecounirenomic subtisustatite)], (6) сътворително сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(performing sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически субтисустатит* (performing unicentital ecounirenomic subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – уницентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
(УЦИУРСУ)
(уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРСУ

Субстатно
УЦИУРСУ

Запасово
УЦИУРСУ

Сустатантно
УЦИУРСУ

(уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
субтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

запасов икоуниреномически
субтиуницентит)
[външно същество на
УЦИУРСУ]

сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРСУ]

субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)
[вътрешно същество на
УЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРСУ
(сътворителен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоунирено-мически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРСУ

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) УЦИУРСУ

(работен уницентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

(работен уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

работен сустатитен икоуниреномически субтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиуницентит)

(работен уницентитален икоуниреномически субтисустатант;
работен сустатантен икоуниреномически
субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

[работно външно състояние
на УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРСУ
(творчески
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (пол- Творческо (пол- Творческа (ползваемо) субсзваемо) запасозваемо) сустататно
во УЦИУРСУ
тантно
УЦИУРСУ
УЦИУРСУ
(творчески
(творчески уни- (творчески уни(творчески униуницентитален
центитален икоцентитален
центитален икоуниреномически икоуниреноми- икоуниреноми- униреномичессубтисустатит; чески субтисуб- чески субтизаки субтисустапас;
стат;
тант;
творчески сустворчески субс- творчески запа- творчески сустатитен икоунисов икоуниретатен икоунитатантен икоуреномически
номически суб- ниреномически
реномически
субтиуницентит) субтиуницентиуницентит)
субтиуницентит)
тит)
[творческо външно състоя-ие
на цялост-ното
същество на
УЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРСУ
(изпълнителен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоунирено-мическа
форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРСУ

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРСУ
(съзидателен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид
икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРСУ

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтиигодноност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
УЦИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
УЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРСУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРСУ]

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

(унисъзидателен униценунисъзидателен
титален икоусустатитен икониреномиуниреномически
чески субтисубсубтитрансстантит)
центит)
[цялостно със[цялостно състояние на
тояние на цяУЦИУРСУ]
лостното същес{уницентитво на
тална икоуниУЦИУРСУ]
реномическа
{сустатитна
субтиудовлеуницентитвореност}
тална икоуни(вид икоуниререномическа
номически спесубтиудовлецифит)
твореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (sustatitic unicentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икоуниреномически уницентит, (*) – сустатитен уницентитален икоуниреномически ингредиент, който
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатитен икоуниреномически
субект [на субстантивностен сустатитен икоуниреномически субект*
(substantivitical sustatitic ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие и
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство; сустатитна уницентитална икономическа значимост (същото като сустатитен икономически уницентит) и сустатитен
уницентитален икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически уницентит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически субтиуницентит и същото като
сустатитна икоуниреномическа феност) и сустатитен уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически
обтиуницентит и като сустатитна уницентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на уницентиталното
икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сустатитност* (ecounirenomic sustatitness), последната като
единство на икоуниреномическа субстатност* (ecounirenomic substatness) и
икоуниреномическа запасност* (ecounirenomic stockness); субстатно уницентитално икоуниреномическо участие и запасово уницентитално икоуниномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното уницентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на сустатитната уницентитална икоуниреномическа енергия (sustatitic unicentital
ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна
уницентитална икоуниреномическа активност (вж. сустатитна уницентитална икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна уницентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена сустатитна уницентитална икоуниреномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС уницентитална икономическа
значимост;
СС икономически
уницентит
(СС уницентитално икономическо
участие;
СС уницентитална
икономическа зна-чимост)

СС уницентитален икотехномически принос;
СС икотехномически уницентит
(СС уницентитално икотехномическо участие;
СС уницентитален
икотехномически
принос)

СС уницентитално икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически уницентит
(СС уницентитално икоуниреномическо участие)

СС уницентитална икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтиуницентит
(СС икономически
диспотит)

СС уницентитален икотехномически субтипринос;
СС икотехномически субтиуницентит
(СС икотехномически диспотит)

СС уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтиуницентит
(СС икоуниреномически диспотит)

СС уницентитална икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтиуницентит
(СС уницентитална икономическа
за-деленост;
СС уницентитален
икономически интерес)

СС уницентитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтиуницентит
(СС уницентитална
икотехномическа
заделеност;
СС уницентитална
икотехномическа
зададеност)

СС унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтиуницентит
(СС уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатитното уницентитално икоуниреномическо участие са (1) сустатитно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (сустатитен икоуниреномически
субтиуницентит) и (2) сустатитно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие (икоуниреномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното уницентитално икоуниреномическо участие са: сустатитно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic reproductional unicentital ecounirenomic participation (share)),
сустатитно производствено уницентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic production unicentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно разменно уницентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic
exchange unicentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно разпределително
уницентитално
икоуниреномическо участие*
(sustatitic
distributional unicentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно потребително уницентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic
consumption unicentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно стопанствено уницентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic
protoeconomizing unicentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно
следпроизводствено
уницентитално
икоуниреномическо
участие*
(sustatitic post-production unicentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно предипотребително уницентитално икоуниреномическо участие*
(sustatitic before-consumption unicentital ecounirenomic participation (share)),
сустатитно посредническо уницентитално икоуниреномическо участие*
(sustatitic intermediationary unicentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно бизнес уницентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic
business unicentital ecounirenomic participation (share)), сустатитно алокативно уницентитално икоуниреномическо участие* (sustatitic allocative
unicentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие* (individual sustatitic
unicentital ecounirenomic participation (share)), фирмено сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие* (firm sustatitic unicentital
ecounirenomic participation (share)), обществено сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие* (social sustatitic unicentital ecounirenomic
participation (share)) и т.н.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно уницентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (sustatitic unicentital assimilated ecounirenomic participation (share))
и сустатитно уницентитално създавано икоуниреномическо участие*
(sustatitic unicentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното уницентитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие*
(unimaking sustatitic unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатит* (unimaking unicentital ecounirenomic sustatite)], (2) съзидателно сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие* (making sustatitic unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален
икоуниреномически сустатит* (making unicentital ecounirenomic sustatite)],
(3) изпълнително сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие* (implementationary sustatitic unicentital ecounirenomic participation (share))
[същото като изпълнителен уницентитален икоуниреномически сустатит* (implementationary unicentital ecounirenomic sustatite)], (4) творческо
сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие* (creative sustatitic unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като творчески
уницентитален икоуниреномически сустатит* (creative unicentital
ecounirenomic sustatite)], (5) работно сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие* (working sustatitic unicentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като работен уницентитален икоуниреномически сустатит* (working unicentital ecounirenomic sustatite)], (6) сътворително сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие* (performing sustatitic
unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен
уницентитален икоуниреномически сустатит* (performing unicentital
ecounirenomic sustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното уницентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРУ – уницентитално икоуниреномическо участие)

Уницентитално икоуниреномическо
участие
(УЦИУРУ)
(уницентитален икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
УЦИУРУ

Субстатно
УЦИУРУ

Запасово
УЦИУРУ

Сустатантно
УЦИУРУ

(уницентитален икоуниреномически
сустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субстат;

(уницентитален икоуниреномически
запас;

(уницентитален икоуниреномически
сустатант;

сустатитен
икоуниреномически уницентит)

субстатен икоуниреномически уницентит)

запасов икоуниреномически уницентит)

сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРУ]

[външно същество на
УЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРУ
(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРУ

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(сътворителен
уницентита-лен
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИУРУ
(работен уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРУ

(работен уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически запас;

(работен уницентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
уницентит)

работен субстатен икоуниреномически уницентит))

работен запасов
икоуниреномически уницентит))

работен сустатантен икоуниреномически
уницентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална
икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

на форма на
икоуниреномически сустит)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИУРУ
(творчески
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРУ

(творчески уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(творчески уницентитален
икоуниреномически субстат;

(творчески
уницентитален
икоуниреномически запас;

(творчески уницентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
уницентит)

творчески субстатен икоуниреномически
уницентит)

творчески запасов икоуниреномически уницентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална
икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
УЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
УЦИУРУ

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически сустатант;

(изпълнителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[външно състояние на
УЦИУРУ]

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

{уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

(вид форма на
икоуниреномически сустит)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРУ

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

[вътрешно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)
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File: от СУСТАТИТНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУСТАТИТНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРУ
(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
УЦИУРУ
УЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово УЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
УЦИУРУ

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически
сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)
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1908

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икокореномически обтицентит, сустатитна центитална икокореномическа заделеност, (*) – сустатитен центитален икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икокореномически
субект [на субстантивностен сустатитен икокореномически субект*
(substantivitical sustatitic ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие и сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие (то е или сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие,
или сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие, но не и двете
взети заедно в тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сустатитна центитална икономическа
обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтицентит) и сустатитен центитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтицентит) (както и общо понятие за сустатитно
центитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за сустатитна центитална икономическа обтизначимост и сустатитен центитален икотехномически обтипринос) и сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие,
които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности),
където сустатитната центитална икономическа обтизначимост е сустатитна
икономическа оценка на сустатитния центиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата обтисустатитност* (ecocorenomic obtisustatitness), последната като единство на икокореномическа обтисубстатност* (ecocorenomic obtisubstatness) и икокореномическа обтизапасност* (ecocorenomic obtistockness); субстатно центитално икокореномическо обтиучастие и запасово центитално икокореномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатит е типична реализация на икокореномическия сустит)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното центитално икокореномическо обтиучастие е сустатитен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на
1

1909

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обективно-необходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатитна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical sustatitic ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Сустатитното центитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатитната центитална икокореномическа обтиенергия
(sustatitic centital ecocorenomic obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна центитална икокореномическа обтиактивност (вж.
сустатитна центитална икокореномическа обтидейност). Тя е кинестично
опредметена сустатитна центитална икокореномическа обтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатитна центитална икокореномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).

2

1910

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС центитално
икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически центит
(СС центитално
икоуниреномическо участие)

СС центитално
икокореномическо участие;
СС икокореномически центит
(СС центитално
икокореномическо участие)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтицентит
(СС икоуниреномически диспотант)

СС центитално
икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтицентит
(СС икокореномически диспотант)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

СС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обти-центит
(СС центитална
икоуниреномическа заделеност)

СС центитално
икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтицентит
(СС центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)

3

1911

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното центитално икокореномическо обтиучастие са: сустатитно възпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic reproductional centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатитно производствено центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic production centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатитно разменно центитално икокореномическо обтиучастие*
(sustatitic exchange centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разпределително центитално икокореномическо обтиучастие*
(sustatitic distributional centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно потребително центитално икокореномическо обтиучастие*
(sustatitic consumption centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно стопанствено центитално икокореномическо обтиучастие*
(sustatitic protoeconomizing centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатитно следпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic post-production centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно предипотребително центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic before-consumption centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно посредническо центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic intermediationary centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно бизнес центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic business centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно алокативно центитално икокореномическо обтиучастие* (sustatitic allocative centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие* (individual sustatitic centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие* (firm sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие* (social sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно центитално усвоявано икоuкореномическо
обтиучастие* (sustatitic centital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сустатитно центитално създавано икокореномическо обтиучастие* (sustatitic centital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
4

1912

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното центитално икокореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие*
(unimaking sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен центитален икокореномически обтисустатит*
(unimaking centital ecocorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно
центитално икокореномическо обтиучастие* (making sustatitic centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически обтисустатит* (making centital ecocorenomic obtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно центитално икокореномическо
обтиучастие* (implementationary sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически
обтисустатит* (implementationary centital ecocorenomic obtisustatite)], (4)
творческо сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие*
(creative sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
творчески центитален икокореномически обтисустатит* (creative centital
ecocorenomic obtisustatite)], (5) работно сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие* (working sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален икокореномически обтисустатит* (working centital ecocorenomic obtisustatite)], (6) сътворително
сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие* (performing
sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икокореномически обтисустатит* (performing
centital ecocorenomic obtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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1913

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното центитално икокореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРОУ – центитално икокореномическо обтиучастие)

Центитално
икокореномическо обтиучастие
(ЦТИКРОУ)
(центитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРОУ

Субстатно
ЦТИКРОУ

Запасово
ЦТИКРОУ

Сустатантно
ЦТИКРОУ

(центитален
икокореномически обтисустатит;

(центитален
икокореномически обтисубстат;

(центитален
икокореномически
обтизапас;

(центитален
икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтицентит)
обтицентит)

сустатантен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРОУ]

[външно същество на
ЦТИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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1914

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРОУ
(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРОУ

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтицентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРОУ
(работен центитален икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(работен центитален икокореномически обтисустатит;

(работен центитален икокореномически обтисубстат;

(работен центитален икокореномически
обтизапас;

(работен центитален икокореномически
обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтицентит)

работен субстатен икокореномически
обтицентит)

работен запасов икокореномически обтицентит)

работен сустатантен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

8

1916

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРОУ
(творчески
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРОУ

(творчески
центитален
икокореномически обтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
обтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически обтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтицентит)

творчески субстатен икокореномически обтицентит)

творчески запасов икокореномически обтицентит)

творчески сустатантен икокореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ЦТИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

9

1917

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРОУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРОУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

10

1918

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРОУ
(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтиизгодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна центиталнаикокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)

11

1919

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРОУ
(унисъзидателен центитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ЦТИКРОУ
сово
тантно
ЦТИКРОУ
ЦТИКРОУ
ЦТИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически обтисубс- чески обтизачески обтически обтисустат;
сустатит;
пас;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномиобтицентит)
чески обтиинобтицентит)
чески обтиценцентит)
тит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икокореномически субтицентит, сустатитна икокореномическа феност, (*) – сустатитен
центитален икокореномически ингредиент, който като субективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сустатитен икокореномически субект [на субстантивностен сустатитен икокореномически субект*
(substantivitical sustatitic ecocorenomic subject)] във икокореномическото възп12

1920

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводство; общо понятие за сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие и сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие (то е или сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие, или сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие, но не и
двете взети заедно в тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от сустатитна центитална икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтицентит) и сустатитен центитален икотехномически субтипринос (същото като
сустатитен икотехномически субтицентит) (както и общо понятие за сустатитно центитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за сустатитна
центитална икономическа субтизначимост и сустатитенцентитален икотехномически субтипринос) и сустатитно центитално икоуниреномическо
субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където сустатитната центитална икономическа субтизначимост е
сустатитна икономическа оценка на сустатитния центитален икотехномически
субтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо
субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата
субтисустатитност* (ecocorenomic subtisustatitness), последната като единство на икокореномическа субтисубстатност* (ecocorenomic subtisubstatness) и икокореномическа субтизапасност* (ecocorenomic subtistockness);
субстатно центитално икокореномическо субтиучастие и запасово центитално икокореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно
единство (икокореномическият сустатит е типична реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Сустатитното центитално икокореномическо субтиучастие е сустатитен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатитна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical sustatitic ecocorenomic appraisement)
на същностно равнище. Сустатитното центитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на сустатитната центитална икокореномическа субтиенергия (sustatitic centital ecocorenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна центитална икокореномическа субтиактивност (вж. сустатитна центитална икокореномическа
субтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна центитална икокореномическа субтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена суста13

1921

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титна центитална икокореномическа субтипотенциалност (също). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).

14

1922

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС центитално
икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически центит
(СС центитално
икоуниреномическо участие)

СС центитално
икокореномическо участие;
СС икокореномически центит
(СС центитално
икокореномическо участие)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтицентит
(СС икоуниреномически диспотант)

СС центитално
икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтицентит
(СС икокореномически диспотант)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

СС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтицентит
(СС центитална
икоуниреномическа заделеност)

СС центитално
икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически
обтицентит
(СС центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)

15

1923

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното центитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic reproductional centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно производствено центитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic production centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно разменно центитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic exchange centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно разпределително центитално икокореномическо
субтиучастие* (sustatitic distributional centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно потребително центитално икокореномическо
субтиучастие* (sustatitic consumption centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно стопанствено центитално икокореномическо
субтиучастие* (sustatitic protoeconomizing centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно следпроизводствено центитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic post-production centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сустатитно предипотребително центитално
икокореномическо субтиучастие* (sustatitic before-consumption centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно посредническо центитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic intermediationary centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно бизнес центитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic business centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно алокативно центитално икокореномическо субтиучастие* (sustatitic allocative centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие* (individual sustatitic
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатитно
центитално икокореномическо субтиучастие* (firm sustatitic centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие* (social sustatitic centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно центитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (sustatitic centital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сустатитно центитално създавано икокореномическо субтиучастие* (sustatitic centital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
16

1924

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното центитално икокореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие*
(unimaking sustatitic centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като унисъзидателен центитален икокореномически субтисустатит*
(unimaking centital ecocorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно
центитално икокореномическо субтиучастие* (making sustatitic centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически субтисустатит* (making centital ecocorenomic
subtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически субтисустатит* (implementationary centital ecocorenomic
subtisustatite)], (4) творческо сустатитно центитално икокореномическо
субтиучастие* (creative sustatitic centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като творчески центитален икокореномически субтисустатит* (creative centital ecocorenomic subtisustatite)], (5) работно сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие* (working sustatitic
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като работен центитален икокореномически субтисустатит* (working centital ecocorenomic
subtisustatite)], (6) сътворително сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие* (performing sustatitic centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икокореномически
субтисустатит* (performing centital ecocorenomic subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

17

1925

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното центитално икокореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИКРСУ – центитално икокореномическо субтиучастие)

Центитално
икокореномическо субтиучастие
(ЦТИКРСУ)
(центитален
икокореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРСУ

Субстатно
ЦТИКРСУ

Запасово
ЦТИКРСУ

Сустатантно
ЦТИКРСУ

(центитален
икокореномически субтисустатит;

(центитален
икокореномически субтисубстат;

(центитален
икокореномически
субтизапас;

(центитален
икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
субтицентит)
субтицентит)

сустатантен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРСУ]

[външно същество на
ЦТИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРСУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

18

1926

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРСУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРСУ

(сътворителен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

19

1927

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно)
ЦТИКРСУ
(работен центитален икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРСУ

(работен центитален икокореномически субтисустатит;

(работен центитален икокореномически субтисубстат;

(работен центитален икокореномически
субтизапас;

(работен центитален икокореномически
субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтицентит)

работен субстатен икокореномически субтицентит)

работен запасов икокореномически субтиин-центит)

работен сустатантен икокореномически
субтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

20

1928

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРСУ
(творчески
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически субтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически субтицентит)

творчески субстатен икокореномически субтицентит)

творчески запасов икокореномически субтицентит)

творчески сустатантен икокореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

21

1929

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРСУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

22

1930

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРСУ
(съзидателен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРСУ

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтиигодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)

23

1931

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРСУ
(унисъзидателен центитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ЦТИКРСУ
сово
тантно
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически субтисуб- чески субтизачески субтически субтистат;
сустатит;
пас;
сустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномисубтицентит)
чески субтисубтицентит)
чески субтицентит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(sustatitic centital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икокореномически центит, (*) – сустатитен центитален икокореномически ингредиент, който количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на сустатитен икокореномически субект [на субстантивностен сустатитен икокореномически субект* (substantivitical sustatitic
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатитно трансцентитално икокореномическо участие и суста24
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титно инцентитално икокореномическо участие (то е или сустатитно трансцентитално икокореномическо участие, или сустатитно инцентитално икокореномическо участие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сустатитна центитална икономическа значимост (същото като сустатитен
икономически центит) и сустатитен центитален икотехномически принос
(същото като сустатитен икотехномически центит) (както и общо понятие
за сустатитно центитално икореномическо участие (в т.ч. за сустатитна
центитална икономическа значимост и сустатитен центитален икотехномически принос) и сустатитно центитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където
сустатитната центитална икономическа значимост е сустатитна икономическа
оценка на сустатитния центитален икотехномическия принос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сустатитност* (ecocorenomic
sustatitness), последната като единство на икореномическа субстатност*
(ecocorenomic substatness) и икокореномическа запасност* (ecocorenomic
stockness); субстатно центитално икокореномическо участие и запасово
центитално икокономическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икокореномическият сустатит е типична реализация на икокореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). То е
и общо понятие за сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие
(същото като сустатитен икокореномически субтицентит и като сустатитна икокореномическа феност) и сустатитно центитално икокореномическо
обтиучастие (същото като сустатитен икокореномически обтицентит и като сустатитна центитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Сустатитното центитално икокореномическо участие е форма на
съществуване на сустатитната центитална икокореномическа енергия
(sustatitic centital ecocorenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна центитална икокореномическа активност (вж. сустатитна центитална икокореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена
сустатитна центитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена сустатитна центитална икокореномическа потенциалност
(също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното
икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС центитално
икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически центит
(СС центитално
икоуниреномическо участие)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтицентит
(СС икоуниреномически диспотант)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

СС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтицентит
(СС центитална
икоуниреномическа заделеност)

СС центитално
икокореномическо участие;
СС икокореномически центит
(СС центитално
икокореномическо участие)

СС центитално
икокореномическо субтиучастие;
СС икокореномически субтицентит
(СС икокореномически диспотант)

СС центитално
икокореномическо обтиучастие;
СС икокореномически обтицентит
(СС центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно центитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се
подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие (сустатитен икокореномически субтицентит) и (2) сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие (сустатитен икокореномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното центитално икокореномическо участие са: сустатитно възпроизводствено центитално икокореномическо участие*
(sustatitic reproductional centital ecocorenomic participation (share)), сустатитно
производствено центитално икокореномическо участие* (sustatitic production centital ecocorenomic participation (share)), сустатитно разменно центитално икокореномическо участие* (sustatitic exchange centital ecocorenomic
participation (share)), сустатитно разпределително центитално икокореномическо участие* (sustatitic distributional centital ecocorenomic participation
(share)), сустатитно потребително центитално икокореномическо участие* (sustatitic consumption centital ecocorenomic participation (share)), сустатитно стопанствено центитално икокореномическо участие* (sustatitic
protoeconomizing centital ecocorenomic participation (share)), сустатитно
следпроизводствено центитално икокореномическо участие* (sustatitic
post-production centital ecocorenomic participation (share)), сустатитно предипотребително центитално икокореномическо участие* (sustatitic beforeconsumption centital ecocorenomic participation (share)), сустатитно посредническо центитално икокореномическо участие* (sustatitic intermediationary
centital ecocorenomic participation (share)), сустатитно бизнес центитално
икокореномическо участие* (sustatitic business centital ecocorenomic participation (share)), сустатитно алокативно центитално икокореномическо участие* (sustatitic allocative centital ecocorenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно центитално икокореномическо участие*
(individual sustatitic centital ecocorenomic participation (share)), фирмено сустатитно центитално икокореномическо участие* (firm sustatitic centital
ecocorenomic participation (share)), обществено сустатитно центитално
икокореномическо участие* (social sustatitic centital ecocorenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно центитално усвоявано икокореномическо
участие* (sustatitic centital assimilated ecocorenomic participation (share)) и сус-
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------татитно центитално създавано икокореномическо участие* (sustatitic
centital gived ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното центитално икокореномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно центитално икокореномическо участие* (unimaking sustatitic centital ecocorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен
центитален икокореномически сустатит* (unimaking centital ecocorenomic
sustatite)], (2) съзидателно сустатитно центитално икокореномическо
участие* (making sustatitic centital ecocorenomic participation (share)) [същото
като съзидателен центитален икокореномически сустатит* (making
centital ecocorenomic sustatite)], (3) изпълнително сустатитно центитално
икокореномическо участие* (implementationary sustatitic centital ecocorenomic
participation (share)) [същото като изпълнителен центитален икокореномически сустатит* (implementationary centital ecocorenomic sustatite)], (4) творческо сустатитно центитално икокореномическо участие* (creative sustatitic centital ecocorenomic participation (share)) [същото като творчески центитален икокореномически сустатит* (creative centital ecocorenomic
sustatite)], (5) работно сустатитно центитално икокореномическо участие* (working sustatitic centital ecocorenomic participation (share)) [същото като
работен центитален иккоореномически сустатит* (working centital ecocorenomic sustatite)], (6) сътворително сустатитно центитално икокореномическо участие* (performing sustatitic centital ecocorenomic participation
(share)) [същото като сътворителен центитален икокореномически сустатит* (performing centital ecocorenomic sustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното центитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИКРУ – центитално икокореномическо участие)

Центитално
икокореномическо участие
(ЦТИКРУ)
(центитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИКРУ

Субстатно
ЦТИКРУ

Запасово
ЦТИКРУ

Сустатантно
ЦТИКРУ

(центитален
икокореномически сустатит;

(центитален
икокореномически субстат;

(центитален
икокореномически
запас;

(центитален
икокореномически сустатант;

сустатитен
икокореномически центит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
центит)
центит)

сустатантен
икокореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРУ]

[външно същество на
ЦТИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРУ

(сътворителен
центитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически центит)

сътворителен
субстатен икокореномически
центит)

сътворителен
запасов икокореномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа пригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРУ
(работен центитален икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРУ

(работен центитален икокореномически сустатит;

(работен центитален икокореномически субстат;

(работен центитален икокореномически
запас;

(работен центитал-ен икокореномически
сустатант;

работен сустатитен икокореномически
центит)

работен субстатен икокореномически центит)

работен запасов икокореномически центит)

работен сустатантен икокореномически
центит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
центи-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРУ
(творчески
центитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(творчески
центитален
икокореномически сустатит;

(творчески центитален икокореномически
субстат;

(творчески
центитален
икокореномически запас;

(творчески
центитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически центит)

творчески субстатен икокореномически центит)

творчески запасов икокореномически центит)

творчески сустатантен икокореномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРУ]

[творческо
[творческо вънвъншно
състояшно състоя-ние
ние на общото
на външното
същество на
същество на
ЦТИКРУ]
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически центит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
центит)

изпълнителен
запасов икокореномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРУ
(съзидателен
центитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРУ

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически запас;

(съзидателен
центитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически центит)

съзидателен
субстатен икокореномически
центит)

съзидателен
запасов икокореномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа игодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРУ
(унисъзидателен центитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ЦТИКРУ
сово ЦТИКРУ
тантно
ЦТИКРУ
ЦТИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически субстат;
чески запас;
чески сустачески сустатит;
тант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномицентит)
центит)
чески центит)
чески центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова
{сустатантна
центитална
центитална
икокореномиикокореномическа удовлет- ческа удовлетвореност}
вореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИКРУ]

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически обтицентит, сустатитна центитална икореномическа заделеност, (*) – сустатитен
центитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икореномически субект [на
субстантивностен сустатитен икореномически субект* (substantivitical
sustatitic ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо
понятие за сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие и
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие (то е или сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие, или сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за сустатитна центитална икономическа
обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтицентит и като
сустатитен центитален икономически интерес) и сустатитен центитален
икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически
обтицентит и като сустатитна центитална икотехномическа зададеност);
една от разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата обтисустатитност* (ecorenomic obtisustatitness), последната като единство на икореномическа обтисубстатност* (ecorenomic obtisubstatness) и икореномическа обтизапасност* (ecorenomic obtistockness); субстатно центитално икореномическо обтиучастие и запасово центитално икореномическо обтиучастие,
взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното центитално икореномическо обтиучастие е сустатитен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на същностно
равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатитна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatitic
ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатитното центитално
икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сустатитната
центитална икореномическа обтиенергия (sustatitic centital ecorenomic
obtienergy) и отношение на признаване на приложената сустатитна центитална икореномическа обтиактивност (вж. сустатитна центитална икореномическа обтидейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна центитална
икореномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна центитална икореномическа обтипотенциалност (също). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икореномическо обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно центитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на сустатитното центиталното икореномическо
участие (СС – сустатитен; обти – обективно, обти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст
се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното центитално икореномическо обтиучастие са (1) сустатитна центитална икономическа обтизначимост (сустатитен икономически обтицентит) и (2) сустатитен центитален икотехномически обтипринос (сустатитен икотехномически обтицентит).
Сустатитната центитална икономическа обтизначимост и сустатитният
центитален икотехномически обтипринос като разновидности на сустатитното
центитално икореномическо обтиучастие (то е или сустатитна центитална
икономическа обтизначимост, или сустатитен центитален икотехномически
обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват сустатитен центитален дялов икореномически обтидиспозат
(sustatitic centital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически
диспозат), а самото сустатитно центитално икореномическо обтиучастие е
сустатитен центитален дялов икореномически обтидиспозант (sustatitic
centital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на сустатитния центитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на сустатитното икореномическо обтиучастие)
е, че двете му разновидности в лицето на сустатитната центитална икономическа обтизначимост tobpardis и сустатитния центитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В
границите на сустатитния центитален дялов икореномически обтидиспозат
сустатитната центитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята
на икореномическо явление) е сустатитна центитална икономическа оценка* (sustatitic centital economic estimatе) на сустатитния центитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се
представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
tobpardis = E tobpardis ( tobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tobpardis =
ttobpardis е общата сустатитна центитална икономическа оценка на
сустатитния центитален икотехномически обтипринос (total sustatitic
centital economic estimatе of the sustatitic centital ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tobpardis
atobpardis =
tobpardis
е средната сустатитна центитална икономическа оценка на сустатитния центитален икотехномически обтипринос (average sustatitic centital
economic estimatе of the sustatitic centital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната сустатитна центитална икономическа оценка на сустатитния центитален икотехномически обтипринос (marginal sustatitic
centital economic estimatе of the sustatitic centital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното центитално икореномическо обтиучастие са: сустатитно възпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие*
(sustatitic reproductional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно производствено центитално икореномическо обтиучастие*
(sustatitic production centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разменно центитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic
exchange centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно разпределително центитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic distributional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно потребително центитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic consumption
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно стопанствено
центитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic protoeconomizing
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно следпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic post-production
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно предипотребително центитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic beforeconsumption centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно посредническо центитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic intermediationary centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно бизнес
центитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic business centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно алокативно центитално икореномическо обтиучастие* (sustatitic allocative centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно центи39

1947

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тално икореномическо обтиучастие* (individual sustatitic centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатитно центитално икореномическо обтиучастие* (firm sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено сустатитно центитално икореномическо обтиучастие* (social sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно центитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (sustatitic centital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сустатитно центитално създавано икореномическо
обтиучастие* (sustatitic centital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното центитално икореномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно центитално икореномическо обтиучастие* (unimaking
sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически обтисустатит* (unimaking centital
ecorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно центитално икореномическо обтиучастие* (making sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като съзидателен центитален икореномически обтисустатит* (making centital ecorenomic obtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно центитално икореномическо обтиучастие* (implementationary
sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икореномически обтисустатит* (implementationary
centital ecorenomic obtisustatite)], (4) творческо сустатитно центитално
икореномическо обтиучастие* (creative sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като творчески центитален икореномически
обтисустатит* (creative centital ecorenomic obtisustatite)], (5) работно сустатитно центитално икореномическо обтиучастие* (working sustatitic
centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като работен центитален икореномически обтисустатит* (working centital ecorenomic obtisustatite)], (6) сътворително сустатитно центитално икореномическо
обтиучастие* (performing sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икореномически обтисустатит* (performing centital ecorenomic obtisustatite)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното центитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИРОУ – центитално икореномическо обтиучастие)

Центитално
икореномическо обтиучастие
(ЦТИРОУ)
(центитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРОУ

Субстатно
ЦТИРОУ

Запасово
ЦТИРОУ

Сустатантно
ЦТИРОУ

(центитален
икореномически обтисустатит;

(центитален
икореномически обтисубстат;

(центитален
икореномически обтизапас;

(центитален
икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтицентит)

субстатен икореномически
обтицентит)

запасов икореномически обтицентит)

сустатитен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на
ЦТИРОУ]

[външно същество на
ЦТИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРОУ]

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

[цялостно същество на
ЦТИРОУ]
(вид икореномически сустит)
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРОУ
(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРОУ

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икореномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обти-центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРОУ
(работен центитален икореноми-чески обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРОУ

(работен центитален икореномически обтисустатит;

(работен центитален икореномически обтисубстат;

(работен центитален икореномически обтизапас;

(работен центитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтицентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтицентит)

работен сустатантен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРОУ
(творчески
центитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРОУ

(творчески центитален икорено-мически обтисустатит;

(творчески центитален икорено-мически обтисубстат;

(творчески центитален икореномически обтизапас;

(творчески центитален икорено-мически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтицентит)

творчески субстатен икореномически
обтицентит)

творчески запасов икореномически обтицентит)

творчески сустатантен икореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРОУ
(изпълнителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРОУ

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРОУ
(съзидателен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИРОУ

(съзидателен
центитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
центитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтицентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икореномически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтицентит)
[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтиизгодност}

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ЦТИРОУ]
ЦТИРОУ]
{запасова цен{субстатна
титална икоцентитална
реномическа
икоренообтиизмическа обтигодност}
игодноност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИРОУ]
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
ЦТИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРОУ
(унисъзидателен центитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен центитален
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ЦТИРОУ]
ЦТИРОУ]
{запасова цен{субстатна
титална икоцентитална
реномическа
икореномичесобтиудовлека обтиудовлетвореност}
твореност}

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически субтицентит, сустатитна икореномическа феност, (*) – сустатитен центитален
икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сустатитен икореномически субект [на субстантивностен сустатитен икореномически субект* (substantivitical sustatitic
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие и сустатитно
инцентитално икореномическо субтиучастие (то е или сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие, или сустатитно инцентитално икоре47
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо субтиучастие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за сустатитна центитална икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтицентит и като сустатитна икономическа феност) и сустатитен центитален икотехномически
субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтицентит и като сустатитна икотехномическа феност); една от разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази
на икореномическата субтисустатитност* (ecorenomic subtisustatitness),
последната като единство на икореномическа субтисубстатност*
(ecorenomic subtisubstatness) и икореномическа субтизапасност* (ecorenomic
subtistockness); субстатно центитално икореномическо субтиучастие и запасово центитално икореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното центитално икореномическо субтиучастие е сустатитен
икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сустатитна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е
субективно-субстантивностна сустатитна икореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical sustatitic ecorenomic appraisement) на същностно
равнище. Сустатитното центитално икореномическо субтиучастие е форма
на съществуване на сустатитната центитална икореномическа субтиенергия (sustatitic centital ecorenomic subtienergy) и отношение на признаване на
приложената сустатитна центитална икореномическа субтиактивност (вж.
сустатитна центитална икореномическа субтидейност). Тя е кинестично
опредметена сустатитна центитална икореномическа субтиактивност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сустатитна центитална икореномическа
субтипотенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно центитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на сустатитното центитално икореномическо
участие (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното центитално икореномическо субтиучастие са (1)
сустатитна центитална икономическа субтизначимост (сустатитен икономически субтицентит) и (2) сустатитен центитален икотехномически
субтипринос (сустатитен икотехномически субтицентит).
Сустатитната центитална икономическа субтизначимост и сустатитният
центитален икотехномически субтипринос като разновидности на сустатитното центиталното икореномическо субтиучастие (то е или сустатитна центитална икономическа субтизначимост, или сустатитен центитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като
двойка образуват сустатитен центитален дялов икореномически субтидиспозат (sustatitic centital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатитно центитално икореномическо субтиучастие е сустатитен центитален дялов икореномически субтидиспозант
(sustatitic centital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически
диспозант). Специфично за определеността на сустатитния центиталния дялов
икореномически субтидиспозант tsubpardis (на сустатитното икореномическо
субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатитната центитална икономическа субтизначимост tsubpardis и сустатитния центитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сустатитния центитален дялов икореномически субтидиспозат сустатитната центитална икономическа субтизначимост
(изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатитна центитална
икономическа оценка* (sustatitic centital economic estimatе) на сустатитния
центитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция*
(estimating /estimation/ economic function)
tsubpardis = E tsubpardis ( tsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tsubpardis =
ttsubpardis е общата сустатитна центитална икономическа оценка на
сустатитния центитален икотехномически субтипринос (total sustatitic
centital economic estimatе of the sustatitic centital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tsubpardis
atsubpardis =
tsubpardis
е средната сустатитна центитална икономическа оценка на сустатитния центитален икотехномически субтипринос (average sustatitic centital
economic estimatе of the sustatitic centital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната сустатитна центитална икономическа оценка на сустатитния центитален икотехномически субтипринос (marginal sustatitic
centital economic estimatе of the sustatitic centital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното центитално икореномическо субтиучастие са: сустатитно възпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие*
(sustatitic reproductional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно производствено центитално икореномическо субтиучастие*
(sustatitic production centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разменно центитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic
exchange centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно разпределително центитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic distributional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно потребително центитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic consumption centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно стопанствено центитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic protoeconomizing centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно следпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic postproduction centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно предипотребително центитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic
before-consumption centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно посредническо центитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic intermediationary centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно бизнес центитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic
business centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно алокативно центитално икореномическо субтиучастие* (sustatitic allocative
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитно центитално икореномическо субтиучастие* (individual sustatitic centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатитно
центитално икореномическо субтиучастие* (firm sustatitic centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатитно центитално икореномическо субтиучастие* (social sustatitic centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно центитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (sustatitic centital assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и сустатитно центитално създавано икореномическо субтиучастие* (sustatitic centital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното центитално икореномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно центитално икореномическо субтиучастие* (unimaking sustatitic centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически субтисустатит* (unimaking
centital ecorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно центитално
икореномическо субтиучастие* (making sustatitic centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икореномически субтисустатит* (making centital ecorenomic subtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно центитално икореномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като изпълнителен центитален икореномически субтисустатит* (implementationary centital ecorenomic subtisustatite)], (4) творческо сустатитно
центитално икореномическо субтиучастие* (creative sustatitic centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески центитален
икореномически субтисустатит* (creative centital ecorenomic subtisustatite)],
(5) работно сустатитно центитално икореномическо субтиучастие*
(working sustatitic centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
работен центитален икореномически субтисустатит* (working centital
ecorenomic subtisustatite)], (6) сътворително сустатитно центитално икореномическо субтиучастие* (performing sustatitic centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икореномически субтисустатит* (performing centital ecorenomic subtisustatite)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното центитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – центитално икореномическо субтиучастие)

Центитално
икореномическо субтиучастие (ЦТИРСУ)
(центитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРСУ

Субстатно
ЦТИРСУ

Запасово
ЦТИРСУ

Сустатантно
ЦТИРСУ

(центитален
икореномически субтисустатит;

(центитален
икореномически субтисубстат;

(центитален
икореномически субтизапас;

(центитален
икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтицентит)

субстатен икореномически
субтицентит)

запасов икореномически
субтицентит)

сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРСУ]

[външно същество на
ЦТИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРСУ
(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икореномически субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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1963

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРСУ
(работен центитален икореноми-чески
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРСУ

(работен центитален икореномически субтисустатит;

(работен центитален икореномически субтисубстат;

(работен центитален икореномически субтизапас;

(работен центитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтицентит)

работен субстатен икореномически субтицентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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1964

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРСУ
(творчески
центитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРСУ

(творчески центитален икореномически субтисустатит;

(творчески центитален икореномически субтисубстат;

(творчески центитален икореномически субтизапас;

(творчески центитален икорено-мически
субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтицентит)

творчески субстатен икореномически субтицентит)

творчески запасов икореномически субтицентит)

творчески сустатантен икореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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1965

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРСУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРСУ

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)

58

1966

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРСУ
(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икореномически субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътшното
същество
решното същесна ЦТИРСУ]
тво на
ЦТИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтиигодноност}

{запасова центитална икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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1967

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРСУ
(унисъзидателен центитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен центитал-ен
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънто-яние на вътшното
същество
решното същесна ЦТИРСУ]
тво на
ЦТИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(sustatitic centital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икореномически центит, (*) – сустатитен центитален икореномически ингредиент, който количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на сустатитен икореномически субект [на субстантивностен
сустатитен икореномически субект* (substantivitical sustatitic ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сустатитно трансцентитално икореномическо участие и сустатитно инцентитално
икореномическо участие (то е или сустатитно трансцентитално икореномическо участие, или сустатитно инцентитално икореномическо участие, но не и
двете взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за сустатит60

1968

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на центитална икономическа значимост (същото като сустатитен икономически центит) и сустатитен центитален икотехномически принос (същото
като сустатитен икотехномически центит), както и общо понятие за сустатитно центитално икореномическо субтиучастие (същото като сустатитен
икореномически субтицентит и същото като сустатитна икореномическа
феност) и сустатитно центитално икореномическо обтиучастие (същото
като сустатитен икореномически обтицентит и като сустатитна центитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на центиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните
изрази на икореномическата сустатитност* (ecorenomic sustatitness), последната като единство на икореномическа субстатност* (ecorenomic
substatness) и икореномическа запасност* (ecorenomic stockness); субстатно
центитално икореномическо участие и запасово центитално икореномическо
участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икореномическият сустатит е типична реализация на икореномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното центитално икореномическо участие е форма на съществуване на сустатитната центитална
икореномическа енергия (sustatitic centital ecorenomic energy) и отношение на
признаване на приложената сустатитна центитална икореномическа активност (вж. сустатитна центитална икореномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна центитална икореномическа активност, а чрез нея е
и кинестично разпредметена сустатитна центитална икореномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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1969

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа
значимост)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС центитално
икореномическо
участие;
СС икореномически центит
(СС центитално
икореномическо
участие)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС центитално
икореномическо
субтиучастие;
СС икореномически субтицентит
(СС икореномически диспотант)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитално
икореномическо
обтиучастие;
СС икореномически обтицентит
(СС центитална
икореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно центитално икореномическо участие и неговите разновидности (СС –
сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

62

1970

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сустатитното центитално икореномическо участие са (1) сустатитна центитална икономическа значимост (сустатитен икономически
центит) и (2) сустатитен центитален икотехномически принос (сустатитен икотехномически центит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) сустатитно центитално икореномическо
субтиучастие (сустатитен икореномически субтицентит) и (2) сустатитно
центитално икореномическо обтиучастие (сустатитен икореномически обтицентит).
Сустатитната центитална икономическа значимост и сустатитният центитален икотехномически принос като разновидности на сустатитното центитално икореномическо участие (то е или сустатитна центитална икономическа
значимост, или сустатитен центитален икотехномически принос, но не и двата
заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сустатитен
центитален дялов икореномически диспозат (sustatitic centital partitionary
ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото сустатитно
центитално икореномическо участие е сустатитен центитален дялов икореномически диспозант (sustatitic centital partitionary ecorenomic disposant)
(вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сустатитния центитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето на сустатитната центитална икономическа значимост tpardis и сустатитния центитален икотехномически принос tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В
границите на сустатитния центиталения дялов икореномически диспозат сустатитната центитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сустатитна центитална икономическа оценка*
(sustatitic centital economic estimatе) на сустатитния центитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
ttpardis е общата сустатитна центитална икономическа оценка на сус-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------татитния центитален икотехномически принос (total sustatitic centital
economic estimatе of the sustatitic centital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната сустатитна центитална икономическа оценка на сустатитния центитален икотехномически принос (average sustatitic centital economic estimatе of the sustatitic centital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната сустатитна центитална икономическа оценка на сустатитния центитален икотехномически принос (marginal sustatitic centital
economic estimatе of the sustatitic centital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното центитално икореномическо участие са: сустатитно възпроизводствено центитално икореномическо участие* (sustatitic
reproductional centital ecorenomic participation (share)), сустатитно производствено центитално икореномическо участие* (sustatitic production
centital ecorenomic participation (share)), сустатитно разменно центитално
икореномическо участие* (sustatitic exchange centital ecorenomic participation
(share)), сустатитно разпределително центитално икореномическо участие* (sustatitic distributional centital ecorenomic participation (share)), сустатитно потребително центитално икореномическо участие* (sustatitic
consumption centital ecorenomic participation (share)), сустатитно стопанствено центитално икореномическо участие* (sustatitic protoecono-mizing
centital ecorenomic participation (share)), сустатитно следпроизводствено
центитално икореномическо участие* (sustatitic post-production centital
ecorenomic participation (share)), сустатитно предипотребително центитално икореномическо участие* (sustatitic before-consumption centital
ecorenomic participation (share)), сустатитно посредническо центитално
икореномическо участие* (sustatitic intermediationary centital ecorenomic
participation (share)), сустатитно бизнес центитално икореномическо
участие* (sustatitic business centital ecorenomic participation (share)), сустатитно алокативно центитално икореномическо участие* (sustatitic
allocative centital ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиент64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
сустатитно центитално икореномическо участие* (individual sustatitic
centital ecorenomic participation (share)), фирмено сустатитно центитално
икореномическо участие* (firm sustatitic centital ecorenomic participation
(share)), обществено сустатитно центитално икореномическо участие*
(social sustatitic centital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно центитално усвоявано икореномическо
участие* (sustatitic centital assimilated ecorenomic participation (share)) и сустатитно центитално създавано икореномическо участие* (sustatitic
centital gived ecorenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното центитално икореномическо участие са (1) унисъзидателно
сустатитно центитално икореномическо участие* (unimaking sustatitic
centital ecorenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икореномически сустатит* (unimaking centital ecorenomic sustatite)],
(2) съзидателно сустатитно центитално икореномическо участие*
(making sustatitic centital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен центитален икореномически сустатит* (making centital ecorenomic
sustatite)], (3) изпълнително сустатитно центитално икореномическо
участие* (implementationary sustatitic centital ecorenomic participation (share))
[същото като изпълнителен центитален икореномически сустатит*
(implementationary centital ecorenomic sustatite)], (4) творческо сустатитно
центитално икореномическо участие* (creative sustatitic centital ecorenomic
participation (share)) [същото като творчески центитален икореномически
сустатит* (creative centital ecorenomic sustatite)], (5) работно сустатитно
центитално икореномическо участие* (working sustatitic centital ecorenomic
participation (share)) [същото като работен центитален икореномически
сустатит* (working centital ecorenomic sustatite)], (6) сътворително сустатитно центитално икореномическо участие* (performing sustatitic centital
ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен центитален
икореномически сустатит* (performing centital ecorenomic sustatite)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното центитално икореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ТЦИРУ – центитално икореномическо участие)

Центитално
икореномическо участие
(ЦТИРУ)
(центитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИРУ

Субстатно
ЦТИРУ

Запасово
ЦТИРУ

Сустатантно
ЦТИРУ

(центитален
икореномически сустатит;

(центитален
икореномически субстат;

(центитален
икореномически запас;

(центитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически центит)

субстатен икореномически
центит)

запасов икореномически
центит)

сустатитен
икореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРУ]

[външно същество на
ЦТИРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРУ
(сътворителен
центитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово ЦТИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРУ

(сътворителен
центитален икореномически
сустатит;

(сътворителен
центитален икореномически
субстат;

(сътворителен
центитален
икореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
центит)

сътворителен
субстатен икореномически
центит)

сътворителен
запасов икореномически центит)

сътворителен
сустатантен
икореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа пригодност}

{запасова центитална икореномическа
пригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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Работно (сметно) ЦТИРУ
(работен центитален икореноми-чески
субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРУ

(работен центитален икореномически сустатит;

(работен центитален икореномически субстат;

(работен центитален икореномически запас;

(работен центитален икореномически сустатант;

работен сустатитен икореномически центит)

работен субстатен икореномически центит)

работен запасов
икореномически центит)

работен сустатантен икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРУ
(творчески
центитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ЦТИРУ

(творчески центитален икореномически сустатит;

(творчески центитален икореномически субстат;

(творчески центитален икорено-мически запас;

(творчески центитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически центит)

творчески субстатен икореномически центит)

творчески запасов икореномически центит)

творчески сустатантен икореномически центит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо) ЦТИРУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРУ

(изпълнителен
центитален икореномически
сустатит;

(изпълнителен
центитален икореномически
субстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
центит)

изпълнителен
субстатен икореномически
центит)

изпълнителен
запасов икореномически центит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа задоволеност}

{запасова центитална икореномическа
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРУ
(съзидателен
центитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ЦТИРУ

(съзидателен
центитален икореномически
сустатит;

(съзидателен
центитален икореномически
субстат;

(съзидателен
центитален
икореномически запас;

(съзидателен
центитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
центит)

съзидателен
субстатен икореномически
центит)

съзидателен
запасов икореномически центит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа игодноност}

{запасова центитална икореномическа
изгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРУ
(унисъзидателен центитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ЦТИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРУ
ЦТИРУ
ЦТИРУ

(унисъзидател(унисъзидателен центитален
ен центитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(унисъзидателен центитален
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
центит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
центит)

унисъзидателен
запасов икореномически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

{запасова центитална икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икоуниреномически обтицентит, сустатитна центитална икоуниреномическа заделеност,
(*) – сустатитен центитален икоуниреномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатитен икоуниреномически субект* (substantivitical sustatitic ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (то е или сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, или сустатитно инцентитално икоуниреномическо обти72

1980

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); сустатитна
центитална икономическа обтизначимост (същото като сустатитен икономически обтицентит и като сустатитен центитален икономически интерес)
и сустатитен центитален икотехномически обтипринос (същото като сустатитен икотехномически обтицентит и като сустатитна центитална
икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство;
една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата обтисустатитност* (ecounirenomic obtisustatitness), последната като единство на икоуниреномическа обтисубстатност* (ecounirenomic obtisubstatness) и икоуниреномическа обтизапасност* (ecounirenomic obtistockness); субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие и запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното
центитално икоуниреномическо обтиучастие е сустатитен икоуниреномически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна
сустатитна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение
на обективно-необходимата субстантивностна сустатитна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сустатитна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical sustatitic ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатитното центитално икоуниреномическо обтиучастие е форма
на съществуване на сустатитната центитална икоуниреномическа обтиенергия (sustatitic centital ecounirenomic obtienergy) и отношение на признаване
на приложената сустатитна центитална икоуниреномическа обтиактивност (вж. сустатитна центитална икоуниреномическа обтидейност). Тя е
кинестично опредметена сустатитна центитална икоуниреномическа обтиактивност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна центитална
икоуниреномическа обтипотенциалност (също). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС центитално
икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически центит
(СС центитално
икоуниреномическо участие)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтицентит
(СС икоуниреномически диспотант)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитално

икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обти-центит
(СС центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното центитално икоуниреномическо обтиучастие са:
сустатитно възпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic reproductional centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно производствено центитално икоуниреномическо
обтиучастие* (sustatitic production centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно разменно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic exchange centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатитно разпределително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic distributional centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатитно потребително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic consumption centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
сустатитно стопанствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic protoeconomizing centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сустатитно следпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic post-production centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно предипотребително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic before-consumption centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно посредническо центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic intermediationary centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сустатитно бизнес центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic business centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сустатитно алокативно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic allocative centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (individual sustatitic centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm sustatitic centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (social sustatitic centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно центитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (sustatitic centital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сустатитно центитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (sustatitic centital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното центитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(unimaking sustatitic centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като унисъзидателен центитален икоуниреномически обтисустатит*
(unimaking centital ecounirenomic obtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making sustatitic centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически обтисустатит* (making centital ecounirenomic
obtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (implementationary sustatitic centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически обтисустатит* (implementationary centital ecounirenomic obtisustatite)], (4) творческо сустатитно центитално икоуниреномическо
обтиучастие* (creative sustatitic centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически обтисустатит* (creative centital ecounirenomic obtisustatite)], (5) работно
сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (working
sustatitic centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
работен центитален икоуниреномически обтисустатит* (working centital
ecounirenomic obtisustatite)], (6) сътворително сустатитно центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (performing sustatitic centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически обтисустатит* (performing centital ecounirenomic obtisustatite)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното
икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното центитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРОУ – центитално икоуниреномическо обтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ЦТИУРОУ)
(центитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРОУ

Субстатно
ЦТИУРОУ

Запасово
ЦТИУРОУ

Сустатантно
ЦТИУРОУ

(центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(центитален
икоуниреномически
обтизапас;

(центитален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икоууниреномичес- ниреномически обтицентит) ки обтицентит)

сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРОУ]

[външно същество на
ЦТИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
центитален икореномически
обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
{субстатна
центитална
центитална
(вид икоунирено- икоуниреноми- икоуниреномимически специ- ческа обтипри- ческа обтиприфант)
годност}
годност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРОУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРОУ
(работен центитален икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(работен центитален икоуниреномически
обтисустатит;

(работен центитален икоуниреномически
обтисубстат;

(работен центитален икоуниреномически
обтизапас;

(работен центитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтицентит)

работен субстатен икоуниреномически обтицентит)

работен запасов
икоуниреномически обтицентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа сметнаобти задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРОУ
(творчески
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатит;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
обтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтицентит)

творчески запасов икоуниреномически обтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРОУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРОУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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1989

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРОУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтиигодноност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРОУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРОУ
ЦТИУРОУ
во ЦТИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (sustatitic centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икоуниреномически субтицентит, сустатитна икоуниреномическа феност, (*) – сустатитен центитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сустатитен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатитен икоуниреномически субект*
(substantivitical sustatitic ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за сустатитно трансцентитално икоунирено83

1991

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо субтиучастие и сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (то е или сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, или сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, но не
и двете взети заедно в тяхното цялостно единство); сустатитна центитална
икономическа субтизначимост (същото като сустатитен икономически субтицентит и като сустатитна икономическа феност) и сустатитен центитален икотехномически субтипринос (същото като сустатитен икотехномически субтицентит и като сустатитно икотехномическо феност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на центиталното
икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на
икоуниреномическата
субтисустатитност*
(ecounirenomic
subtisustatitness), последната като единство на икоуниреномическа субтисубстатност* (ecounirenomic subtisubstatness) и икоуниреномическа субтизапасност* (ecounirenomic subtistockness); субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие и запасово центитално икоуниреномическо
субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит)
(вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност). Сустатитното
центитално икоуниреномическо субтиучастие е сустатитен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субстантивностна сустатитна оценка на същностно равнище или още е
субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
сустатитна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сустатитна
икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
sustatitic
ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Сустатитното
центитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на
сустатитната центитална икоуниреномическа субтиенергия (sustatitic
centital ecounirenomic subtienergy) и отношение на признаване на приложената
сустатитна центитална икоуниреномическа субтиактивност (вж.
сустатитна центитална икоуниреномическа субтидейност). Тя е кинестично
опредметена сустатитна центитална икоуниреномическа субтиактивност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна центитална
икоуниреномическа субтипотенциалност (също). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС центитално
икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически центит
(СС центитално
икоуниреномическо участие)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтицентит
(СС икоуниреномически диспотант)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обти-центит
(СС центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното центитално икоуниреномическо субтиучастие са:
сустатитно възпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic reproductional centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно производствено центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (sustatitic production centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно разменно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic exchange centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сустатитно разпределително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic distributional centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно потребително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic consumption centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно стопанствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic protoeconomizing centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно следпроизводствено центитално
икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic post-production centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно предипотребително
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic beforeconsumption centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно
посредническо центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic
intermediationary centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно бизнес центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic
business centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сустатитно алокативно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (sustatitic
allocative centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(individual sustatitic centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm
sustatitic centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (social sustatitic
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно центитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (sustatitic centital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сустатитно центитално създавано икоуниреномическо суб-

86

1994

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (sustatitic centital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното центитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) унисъзидателно сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(unimaking sustatitic centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически субтисустатит*
(unimaking centital ecounirenomic subtisustatite)], (2) съзидателно сустатитно
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (making sustatitic centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически субтисустатит* (making centital ecounirenomic subtisustatite)], (3) изпълнително сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (implementationary sustatitic centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като изпълнителен центитален икоуниреномически субтисустатит* (implementationary centital ecounirenomic subtisustatite)], (4) творческо сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (creative sustatitic centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като творчески центитален икоуниреномически субтисустатит* (creative centital ecounirenomic subtisustatite)], (5) работно сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(working sustatitic centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като работен центитален икоуниреномически субтисустатит* (working
centital ecounirenomic subtisustatite)], (6) сътворително сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing sustatitic centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически субтисустатит* (performing centital ecounirenomic subtisustatite)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното центитално икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – центитално икоуниреномическо субтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ЦТИУРСУ)
(центитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРСУ

Субстатно
ЦТИУРСУ

Запасово
ЦТИУРСУ

Сустатантно
ЦТИУРСУ

(центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(центитален
икоуниреномически субтизапас;

(центитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтицентит)

субстатен икоуниреномически субтицентит)

запасов икоуниреномически субтицентит)

сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРСУ]

[външно същество на
ЦТИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)

88

1996

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРСУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
центитален икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРСУ
(работен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен центитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

работен субстатен икоуниреномически субтицентит)

работен запасов
икоуниреномически субтицентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа сметнасубти задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРСУ
(творчески
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(творчески центитален икоуниреномически
субтисус-татит;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
субтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтицентит)

творчески запасов икоуниреномически субтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРСУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРСУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРСУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиигодноност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРСУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРСУ
ЦТИУРСУ
во ЦТИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(sustatitic centital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сустатитен икоуниреномически центит, (*) –
сустатитен центитален икоуниреномически ингредиент, който количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сустатитен икоуниреномически субект [на субстантивностен сустатитен икоуниреномически субект* (substantivitical
sustatitic ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство;
общо понятие за сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие
и сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие (то е или сустатит94
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------но трансцентитално икоуниреномическо участие, или сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие, но не и двете взети заедно в тяхното цялостно
единство); сустатитна центитална икономическа значимост (същото като
сустатитен икономически центит) и сустатитен центитален икотехномически принос (същото като сустатитен икотехномически центит), взети в
тяхното цялостно единство, както и общо понятие за сустатитно центитално
икоуниреномическо субтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически субтицентит и същото като сустатитна икоуниреномическа феност) и
сустатитен центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сустатитен икоуниреномически обтицентит и като сустатитна центитална
икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните
изрази на икоуниреномическата сустатитност* (ecounirenomic sustatitness),
последната като единство на икоуниреномическа субстатност*
(ecounirenomic substatness) и икоуниреномическа запасност* (ecounirenomic
stockness); субстатно центитално икоуниреномическо участие и запасово
центитално икоуниномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство (икоуниреномическият сустатит е типична реализация на икоуниреномическия сустит) (вж. възпроизводствена икономическа ингредиентност).
Сустатитното центитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на сустатитната центитална икоуниреномическа енергия
(sustatitic centital ecounirenomic energy) и отношение на признаване на приложената сустатитна центитална икоуниреномическа активност (вж. сустатитна центитална икоуниреномическа дейност). Тя е кинестично опредметена сустатитна центитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сустатитна центитална икоуниреномическа потенциалност (също). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сустатитното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СС центитална
икономическа
значимост;
СС икономически
центит
(СС центитално
икономическо
участие;
СС центитална
икономическа значимост)

СС центитален
икотехномически
принос;
СС икотехномически центит
(СС центитално
икотехномическо
участие;
СС центитален
икотехномически
принос)

СС центитално
икоуниреномическо участие;
СС икоуниреномически центит
(СС центитално
икоуниреномическо участие)

СС центитална
икономическа
субтизначимост;
СС икономически
субтицентит
(СС икономически
диспотант)

СС центитален
икотехномически
субтипринос;
СС икотехномически субтицентит
(СС икотехномически диспотант)

СС центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СС икоуниреномически субтицентит
(СС икоуниреномически диспотант)

СС центитална
икономическа
обтизначимост;
СС икономически
обтицентит
(СС центитална
икономическа заделеност;
СС центитален
икономически интерес)

СС центитален
икотехномически
обтипринос;
СС икотехномически обтицентит
(СС центитална
икотехномическа
заделеност;
СС центитална
икотехномическа
зададеност)

СС центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СС икоуниреномически обтицентит
(СС центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сустатитно центитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(СС – сустатитен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – цялостно единство на разновидностите; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)
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до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сустатитното центитално икоуниреномическо участие са (1) сустатитно центитално
икоуниреномическо субтиучастие (сустатитен икоуниреномически субтицентит) и (2) сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие
(икоуниреномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сустатитното центитално икоуниреномическо участие са: сустатитно възпроизводствено центитално икоуниреномическо участие*
(sustatitic reproductional centital ecounirenomic participation (share)), сустатитно производствено центитално икоуниреномическо участие* (sustatitic
production centital ecounirenomic participation (share)), сустатитно разменно
центитално икоуниреномическо участие* (sustatitic exchange centital ecounirenomic participation (share)), сустатитно разпределително центитално
икоуниреномическо участие* (sustatitic distributional centital ecounirenomic
participation (share)), сустатитно потребително центитално икоуниреномическо участие* (sustatitic consumption centital ecounirenomic participation
(share)), сустатитно стопанствено центитално икоуниреномическо участие* (sustatitic protoeconomizing centital ecounirenomic participation (share)),
сустатитно следпроизводствено центитално икоуниреномическо участие* (sustatitic post-production centital ecounirenomic participation (share)),
сустатитно предипотребително центитално икоуниреномическо участие* (sustatitic before-consumption centital ecounirenomic participation (share)),
сустатитно посредническо центитално икоуниреномическо участие*
(sustatitic intermediationary centital ecounirenomic participation (share)), сустатитно бизнес центитално икоуниреномическо участие* (sustatitic business
centital ecounirenomic participation (share)), сустатитно алокативно центитално икоуниреномическо участие* (sustatitic allocative centital ecounirenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сустатитно центитално
икоуниреномическо участие* (individual sustatitic centital ecounirenomic
participation (share)), фирмено сустатитно центитално икоуниреномическо
участие* (firm sustatitic centital ecounirenomic participation (share)), обществено сустатитно центитално икоуниреномическо участие* (social sustatitic
centital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сустатитно центитално усвоявано икоуниреномическо
участие* (sustatitic centital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
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до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустатитно центитално създавано икоуниреномическо участие* (sustatitic
centital gived ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната икономическа ингредиентност разновидности на
сустатитното центитално икоуниреномическо участие са (1) унисъзидателно сустатитно центитално икоуниреномическо участие* (unimaking
sustatitic centital ecounirenomic participation (share)) [същото като унисъзидателен центитален икоуниреномически сустатит* (unimaking centital ecounirenomic sustatite)], (2) съзидателно сустатитно центитално икоуниреномическо участие* (making sustatitic centital ecounirenomic participation (share))
[същото като съзидателен центитален икоуниреномически сустатит*
(making centital ecounirenomic sustatite)], (3) изпълнително сустатитно центитално икоуниреномическо участие* (implementationary sustatitic centital
ecounirenomic participation (share)) [същото като изпълнителен центитален
икоуниреномически сустатит* (implementationary centital ecounirenomic
sustatite)], (4) творческо сустатитно центитално икоуниреномическо
участие* (creative sustatitic centital ecounirenomic participation (share)) [същото
като творчески центитален икоуниреномически сустатит* (creative
centital ecounirenomic sustatite)], (5) работно сустатитно центитално икоуниреномическо участие* (working sustatitic centital ecounirenomic participation
(share)) [същото като работен центитален икоуниреномически сустатит*
(working centital ecounirenomic sustatite)], (6) сътворително сустатитно
центитално икоуниреномическо участие* (performing sustatitic centital
ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен центитален
икоуниреномически сустатит* (performing centital ecounirenomic sustatite)].
Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното
икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сустатитното центитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ТЦИУРУ – центитално икоуниреномическо участие)

Центитално
икоуниреномическо участие
(ЦТИУРУ)
(центитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИУРУ

Субстатно
ЦТИУРУ

Запасово
ЦТИУРУ

Сустатантно
ЦТИУРУ

(центитален
икоуниреномически сустатит;

(центитален
икоуниреномически субстат;

(центитален
икоуниреномически запас;

(центитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически центит)

субстатен икоуниреномически центит)

запасов икоуниреномически центит)

сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРУ]

[външно същество на
ЦТИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически сус-татит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически запас;

(сътворителен
центитален икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически центит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
центит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

{запасова центитална икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

100

2008

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРУ
(работен центитален икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРУ

(работен центитален икоуниреномически
сустатит;

(работен центитален икоуниреномически
субстат;

(работен центитален икоуниреномически
запас;

(работен центитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
центит)

работен субстатен икоуниреномически центит))

работен запасов
икоуниреномически центит))

работен сустатантен икоуниреномически
центит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуни реномическа сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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2009

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРУ
(творчески
центитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРУ

(творчески центитален икоуниреномически
сустатит;

(творчески центитален икоуниреномически
субстат;

(творчески центитален икоуниреномически
запас;

(творчески центитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
центит)

творчески субстатен икоуниреномически
центит)

творчески запасов икоуниреномически центит)

творчески сустатантен икоуниреномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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2010

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически центит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
центит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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2011

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически центит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
центит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа игодноност}

{запасова центитална икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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2012

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРУ
ЦТИУРУ
во ЦТИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически запас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически центит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
центит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
центит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СУСТАТНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (sustatic
assidecisionary economic system) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
СУСТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(sustatic two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически сустат.
СУСТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (sustatic
two-stage economic monad) – същото като икономически сустат.
СУСТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (sustatic
two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически сустат.

105

2013

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(sustatic two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически сустат.
СУСТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(sustatic two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически
сустат.
СУСТАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustatic ecocorenomic
monad) (ки) – във:
сустатна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически сустат).
СУСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА АСИДЕЦИСИЯ* (sustatic economic assidecision) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
СУСТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustatic economic monad) (ки) –
във:
сустатна двустепенна икономическа монада (същото като икономически
сустат).
СУСТАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustatic ecorenomic monad)
(ки) – във:
сустатна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сустат).
СУСТАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustatic ecotechnomic monad) (ки) – във:
сустатна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически сустат).
СУСТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustatic ecounirenomic
monad) (ки) – във:
сустатна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически сустат).
СУСТИАКТИВ (sustiasset) (кд) – във:
икокореномически сустиактив (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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2014

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически сустиактив (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икореномически сустиактив (вж. дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент);
икотехномически сустиактив (вж. дерелевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномически сустиактив (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТИДИСПОЗИТ (sustidisposite) (кд) – във:
икокореномически сустидиспозит (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономически сустидиспозит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномически сустидиспозит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически сустидиспозит (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически сустидиспозит (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типичен икокореномически сустидиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустидиспозит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сустидиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустидиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустидиспозит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТИДИСПОТИТ (sustidispotite) (кд) – във:
икокореномически сустидиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически сустидиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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2015

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически сустидиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически сустидиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически сустидиспотит (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТИКОНТИВ (susticonassets) (кд) – във:
икокореномически сустиконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически сустиконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икореномически сустиконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически сустиконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически сустиконтив (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТИСПЕЦИТИТ (sustispecitite) (кд) – във:
икокореномически сустиспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономически сустиспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
икореномически сустиспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически сустиспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически сустиспецитит (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТИСПЕЦИФИТ (sustispecifite) (кд) – във:
икокореномически сустиспецифит (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономически сустиспецифит (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномически сустиспецифит (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
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2016

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически сустиспецифит (вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномически сустиспецифит (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типичен икокореномически сустиспецифит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустиспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сустиспецифит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустиспецифит (вж. дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустиспецифит (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТИСЪДЪРЖАНИЕ (susticontent) (кд) – във:
икокореномическо сустисъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономическо сустисъдържание (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномическо сустисъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икореномически ингредиент);
икотехномическо сустисъдържание (вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ингредиент);
икоуниреномическо сустисъдържание (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
типично икокореномическо сустисъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типично икономическо сустисъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икономически ингредиент);
типично икореномическо сустисъдържание (вж. дерелевантен типичен
диалектически икореномически ингредиент);
типично икотехномическо сустисъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типично икоуниреномическо сустисъдържание (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТИСЪЩНОСТ (sustiessence) (кд) – във:
икокореномическа сустисъщност (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономическа сустисъщност (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномическа сустисъщност (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномическа сустисъщност (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномическа сустисъщност (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типична икокореномическа сустисъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа сустисъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа сустисъщност (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа сустисъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа сустисъщност (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТИТ (sustite) (кд) – във:
икокореномически сустит;
икономически сустит;
икореномически сустит;
икотехномически сустит;
икоуниреномически сустит;
типичен икокореномически сустит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустит (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
типичен икореномически сустит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустит (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икоуниреномически сустит (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТИУСЪРДИЕ (sustidiligence) (кд) – във:
икотехномическо сустиусърдие (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СУСТИФЕНОМЕН (sustiphenomenon) (кд) – във:
икокореномически сустифеномен (вж. дерелевантен диалектически
икокореномически ингредиент);
икономически сустифеномен (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномически сустифеномен (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномически сустифеномен (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномически сустифеномен (вж. дерелевантен диалектически
икоуниреномически ингредиент);
типичен икокореномически сустифеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустифеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сустифеномен (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустифеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустифеномен (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТИФЕНОСТ (sustipheness) (кд) – във:
икокореномическа сустифеност (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икономическа сустифеност (вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
икореномическа сустифеност (вж. дерелевантен типичен диалектически
икореномически ингредиент);
икотехномическа сустифеност (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическа сустифеност (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТИФИКАТ (sustificate) (кд) – във:
икокореномически сустификат;
икономически сустификат;
икореномически сустификат;
икотехномически сустификат;
икоуниреномически сустификат;
типичен икокореномически сустификат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустификат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сустификат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустификат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустификат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТИФИКАТНИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (sustificatical ecocorenomic ingredients) – същото като икокореномически сустанти.
СУСТИФИКАТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (sustificatical
economic ingredients) – същото като икономически сустанти.
СУСТИФИКАТНИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (sustificatical
ecorenomic ingredients) – същото като икореномически сустанти.
СУСТИФИКАТНИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (sustificatical ecotechnomic ingredients) – същото като икотехномически сустанти.
СУСТИФИКАТНИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (sustificatical ecounirenomic ingredients) – същото като икоуниреномически сустанти.
СУСТИФОРМА (sustiform) (кд) – във:
икокореномическа сустиформа (вж. дерелевантен диалектически икокореномически ингредиент).
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа сустиформа (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
икореномическа сустиформа (вж. дерелевантен диалектически икореномически ингредиент);
икотехномическа сустиформа (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
икоуниреномическа сустиформа (вж. дерелевантен диалектически икоуниреномически ингредиент);
типична икокореномическа сустиформа (вж. дерелевантен типичен
диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа сустиформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа сустиформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа сустиформа (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа сустиформа (вж. дерелевантен типичен
диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТИЦЕННОСТ (sustiworth) (кд) – във:
икономическа сустиценност (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
СУСТИЦЕННОСТНОСТ (sustiworthness) (кд) – във:
икокореномическа сустиценностност (вж. дерелевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
икореномическа сустиценностност (вж. дерелевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
икоуниреномическа сустиценностност (вж. дерелевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТРАНТ (sustrant) (кд) – във:
икокореномически сустрант;
икономически сустрант;
икореномически сустрант;
икотехномически сустрант;
икоуниреномически сустрант;
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икокореномически сустрант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустрант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сустрант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустрант (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустрант (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТРАТ (sustrate) (кд) – във:
икокореномически сустрат;
икономически сустрат;
икореномически сустрат;
икотехномически сустрат;
икоуниреномически сустрат;
типичен икокореномически сустрат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустрат (вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент);
типичен икореномически сустрат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустрат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустрат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТРАТАНТ (sustratant) (кд) – във:
икокореномически сустратант;
икономически сустратант;
икореномически сустратант;
икотехномически сустратант;
икоуниреномически сустратант;
типичен икокореномически сустратант (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икономически сустратант (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сустратант (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустратант (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустратант (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТРАТАТ (sustratate) (кд) – във:
икокореномически сустратат;
икономически сустратат;
икореномически сустратат;
икотехномически сустратат;
икоуниреномически сустратат;
типичен икокореномически сустратат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустратат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сустратат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустратат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустратат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТРАТАТАТ (sustratatate) (кд) – във:
икокореномически сустрататат;
икономически сустрататат;
икореномически сустрататат;
икотехномически сустрататат;
икоуниреномически сустрататат;
типичен икокореномически сустрататат (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустрататат (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икореномически сустрататат (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустрататат (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустрататат (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТРАТАТИТ (sustratatite) (кд) – във:
икокореномически сустрататит;
икономически сустрататит;
икореномически сустрататит;
икотехномически сустрататит;
икоуниреномически сустрататит;
типичен икокореномически сустрататит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустрататит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сустрататит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустрататит (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустрататит (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТРАТАТНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(sustratatic assidecisionary economic system) – вж. определящо и решаващо в
икономиката.
СУСТРАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА*
(sustratatic two-stage ecocorenomic duad) – същото като икокореномически сустратат.
СУСТРАТАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАДА* (sustratatic two-stage economic duad) – същото като икономически сустратат.
СУСТРАТАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
corenomic duad) (ки) – във:
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сустрататна двустепенна икокореномическа дуада (същото като икокореномически сустратат).
СУСТРАТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА АСИДЕЦИСИЯ* (sustratatic economic
assidecision) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
СУСТРАТАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ДУАДА (sustratatic economic duad)
(ки) – във:
сустрататна двустепенна икономическа дуада (същото като икономически сустратат).
СУСТРАТАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (sustratatic ecorenomic
duad) (ки) – във:
сустрататна двустепенна икореномическа дуада (същото като икореномически сустратат).
СУСТРАТАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДУАДА (sustratatic ecotechnomic
duad) (ки) – във:
сустрататна двустепенна икотехномическа дуада (същото като икотехномически сустратат).
СУСТРАТАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДУАДА (sustratatic ecounirenomic duad) (ки) – във:
сустрататна двустепенна икоуниреномическа дуада (същото като икоуниреномически сустратат).
СУСТРАТИНТ (sustratint) (кд) – във:
икокореномически сустратинт;
икономически сустратинт;
икореномически сустратинт;
икотехномически сустратинт;
икоуниреномически сустратинт;
типичен икокореномически сустратинт (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустратинт (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сустратинт (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
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до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типичен икотехномически сустратинт (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустратинт (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТРАТИТ (sustratite) (кд) – във:
икокореномически сустратит;
икономически сустратит;
икореномически сустратит;
икотехномически сустратит;
икоуниреномически сустратит;
типичен икокореномически сустратит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустратит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сустратит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустратит (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустратит (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУСТРАТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(sustratitive two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически
сустратит.
СУСТРАТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (sustratitive two-stage economic monad) – същото като икономически сустратит.
СУСТРАТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(sustratitive two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически сустратит.
СУСТРАТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(sustratitive two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически сустратит.
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТРАТИТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (sustratitive two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически сустратит.
СУСТРАТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (sustratitive two-stage typical ecocorenomic monad) – същото като
икокореномически сустратит.
СУСТРАТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (sustratitive two-stage typical economic monad) – същото като икономически сустратит.
СУСТРАТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (sustratitive two-stage typical ecorenomic monad) – същото като икореномически сустратит.
СУСТРАТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
МОНАДА* (sustratitive two-stage typical ecotechnomic monad) – същото като
икотехномически сустратит.
СУСТРАТИТНА ДВУСТЕПЕННА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (sustratitive two-stage typical ecounirenomic monad) – същото
като икоуниреномически сустратит.
СУСТРАТИТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratitive ecocorenomic monad) (ки) – във:
сустратитна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически сустратит).
СУСТРАТИТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratitive economic monad) (ки) – във:
сустратитна двустепенна икономическа монада (същото като икономически сустратит).
СУСТРАТИТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratitive ecorenomic
monad) (ки) – във:
сустратитна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сустратит).
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТРАТИТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratitive ecotechnomic monad) (ки) – във:
сустратитна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически сустратит).
СУСТРАТИТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratitive ecounirenomic monad) (ки) – във:
сустратитна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически сустратит).
СУСТРАТИТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratitive typical ecocorenomic monad) (ки) – във:
сустратитна двустепенна типична икокореномическа монада (същото
като икокореномически сустратит).
СУСТРАТИТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА(sustratitive
typical economic monad) (ки) – във:
сустратитна двустепенна типична икономическа монада (същото като
икономически сустратит).
СУСТРАТИТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratitive
typical ecorenomic monad) (ки) – във:
сустратитна двустепенна типична икореномическа монада (същото като
икореномически сустратит).
СУСТРАТИТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratitive typical ecotechnomic monad) (ки) – във:
сустратитна двустепенна типична икотехномическа монада (същото
като икотехномически сустратит).
СУСТРАТИТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratitive typical ecounirenomic monad) (ки) – във:
сустратитна двустепенна типична икоуниреномическа монада (същото
като икоуниреномически сустратит).
СУСТРАТНА АСИДЕЦИСИВНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (sustratic assidecisionary economic system) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТРАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(sustratic two-stage ecocorenomic monad) – същото като икокореномически сустрат.
СУСТРАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА* (sustratic
two-stage economic monad) – същото като икономически сустрат.
СУСТРАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА* (sustratic two-stage ecorenomic monad) – същото като икореномически сустрат.
СУСТРАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(sustratic two-stage ecotechnomic monad) – същото като икотехномически сустрат.
СУСТРАТНА ДВУСТЕПЕННА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА*
(sustratic two-stage ecounirenomic monad) – същото като икоуниреномически
сустрат.
СУСТРАТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratic ecocorenomic
monad) (ки) – във:
сустратна двустепенна икокореномическа монада (същото като икокореномически сустрат).
СУСТРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА АСИДЕЦИСИЯ* (sustratic economic assidecision) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
СУСТРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratic economic monad)
(ки) – във:
сустратна двустепенна икономическа монада (същото като икономически
сустрат).
СУСТРАТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratic ecorenomic
monad) (ки) – във:
сустратна двустепенна икореномическа монада (същото като икореномически сустрат).
СУСТРАТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratic ecotechnomic
monad) (ки) – във:
сустратна двустепенна икотехномическа монада (същото като икотехномически сустрат).
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУСТРАТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА МОНАДА (sustratic ecounirenomic monad) (ки) – във:
сустратна двустепенна икоуниреномическа монада (същото като икоуниреномически сустрат).
СУСТРИТ (sustrite) (кд) – във:
икокореномически сустрит;
икономически сустрит;
икореномически сустрит;
икотехномически сустрит;
икоуниреномически сустрит;
типичен икокореномически сустрит (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типичен икономически сустрит (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типичен икореномически сустрит (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типичен икотехномически сустрит (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типичен икоуниреномически сустрит (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СУТЕНОМИКА* (sutenomy) [съкратено от суперномическа технологическа
сфера (supernomic technological sphere)] (*) – стилизиран израз на понятието за
суперномическа технологическа сфера (технологическа сфера на суперномиката); същото като сфера на надстроечни сили и като надстроечна силова
сфера; една от съставните части (подсистеми) на сономиката. Функционира в условията на определящото въздействие на субномиката (на социобазата). Затова основните форми на развитието на сутеномиката (на суперномическата технологическа 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 сутеномиката: (1) консутеномика (същото като консуномичностна сутеномика), (2) просутеномика (същото като прономичностна сутеномика), (3) икосутеномика (същото
като икономичностна сутеномика), (4) екссутеномика (същото като ексномичностна сутеномика), (5) фисутеномика (същото като финомичностна
122

2030

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сутеномика). 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 сутеномическата сфера също според възпроизводствения обхват. Затова множеството от разновидности
(частни случаи), които принадлежат на дадена основна форма (обхват) на сутеномическата сфера, са подмножество на множеството от разновидности
(частни случаи), които принадлежат на предходната основна форма (обхват)
при посочената поредност (фиг. 1). Върху тази основа исторически етапи на
развитието на сутеномиката са (1) непросутеномическата консутеномика,
(2) неикосутеномическата просутеномика, (3) неекссутеномическата икосутеномика, (4) нефисутеномическата екссутеномика и (5) фисутеномическата екссутеномика (вж. допълващи форми на техномиката).
1

(1) Консутеномика

2

(2) Просутеномика (просутеномическа консутеномика)

3
4

(3) Икосутеномика (икосутеномическа просутеномика

5

(4) Екссутеномика (екссутеномическа икосутеномика)
(5) Фисутеномика
(фисутеномическа
екссутеномика

Фиг. 1. Сутеномика (суперномическа технологическа сфера) и нейните
основни форми по възпроизводствен обхват и по равнище на ограниченост, представени чрез покриващи се сегменти

Останалите съставни части (подсистеми) на сономиката, както и сономиката като цяло се намират под определящото въздействие на субномика123

2031

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------та. Тези части (както и социо-базата) се означават като: (1) субномика, (2) суперномика, (3) техномика, (4) реномика, (5) социономика, (6) сотеномика, (7)
суномика. Съставът на сономиката, в която субномиката има определящо място, е показан във фиг. 2.

Социономика
(социална
сфера)

Сотеномика
(технологическа сфера)

Сономика
(формационна
сфера)

Суперномика
(надстроечна
сфера)

Сутеномика
(надстроечна
технол. сфера)

Суномика
(надстроечнаформац. сфера)

Субномика
(базова
сфера)

Техномика
(базова технологич. сфера)

Реномика
(базова формационна сфера)

Фиг. 2. Структурни зависимости между съставните части на сономиката (на съвременната формационна сфера)

Сутеномиката, от своя страна, е съставена от две сфери (части) – приномика (първична сфера) и девеномика (развита сфера). По-специално първичната (неразвитата) част от сутеномиката се определя като сутеприномика*
(suteprinomy) (първична сутеномика, тъй като над нея няма надградени
следващи исторически форми), а развитата част от сутеномиката се определя
като сутедевеномика* (sutedevenomy) (развита сутеномика, тъй като над нея
има надградени следващи исторически форми).
СУФЕКТИВНА ИКОНОМИЧНОСТНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (suffective economicalitic subsieffectority) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУФЕКТИВНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (suffective subsieffectority) – вж.
зависимости между продукта и субсипродукта.
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File: от СУСТАТИТНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУФЕКТИВНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ (suffective subsieffectority) (ки) –
във:
суфективна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта);
суфективна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
СУФЕКТИВНО БЛАГО (suffective good) (ки) – във:
суфективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
СУФЕКТИВНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО* (suffective economicalitic
good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУФЕКТИВНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО (suffective economicalitic
good) (ки) – във:
суфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
СУФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО* (suffective subsieffectory
good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО* (suffective subsieffectory
good) (ки) – във:
суфективно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфективно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
СУФЕКТИВНО СУБСИЕФЕКТОРНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО*
(suffective subsieffectory economicalitic good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУФЕКТИВНОСТ* (suffectivity) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУФЕКТИВНОСТ (suffectivity) (кд) – във:
икономичностна суфективност (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфективност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
СУФИКАСНА ИКОНОМИЧНОСТНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (suffectual economicalitic subsieffectority) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУФИКАСНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (suffectual subsieffectority) – вж.
зависимости между продукта и субсипродукта.
СУФИКАСНА СУБСИЕФЕКТОРНОСТ* (suffectual subsieffectority) ) (ки) –
във:
суфикасна икономичностна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
суфикасна субсиефекторност (вж. зависимости между продукта и субсипродукта).
СУФИКАСНО БЛАГО* (suffectual good) – същото като супериално благо.
СУФИКАСНО БЛАГО (suffectual good) (ки) – във:
икономическо-обусловено работно суфикасно благо (същото като икономическо-обусловено супериално благо);
икономическо-обусловено суфикасно благо (същото като икономическообусловено супериално благо);
работно суфикасно благо (същото като супериално благо);
суфикасно благо (същото като супериално благо).
суфикасно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфикасно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
СУФИКАСНО БОГАТСТВО* (suffectual wealth) – същото като супериално
богатство (вж. супериално благо).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУФИКАСНО БОГАТСТВО (suffectual wealth) (ки) – във:
икономическо-обусловено суфикасно богатство (същото като икономическо-обусловено супериално богатство; вж. икономическо-обусловено
супериално благо);
суфикасно богатство (същото като супериално богатство (вж. супериално благо).
СУФИКАСНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО* (sufectual economicalitic
good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУФИКАСНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО (suffectual economicalitic
good) (ки) – във:
суфикасно икономичностно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
СУФИКАСНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО* (suffectual subsieffectory
good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУФИКАСНО СУБСИЕФЕКТОРНО БЛАГО (suffectual subsieffectory
good) (ки) – във:
суфикасно субсиефекторно благо (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
суфикасно субсиефекторно икономичностно благо (вж. зависимости
между продукта и субсипродукта).
СУФИКАСНО СУБСИЕФЕКТОРНО ИКОНОМИЧНОСТНО БЛАГО*
(suffectual subsieffectory economicalitic good) – вж. зависимости между продукта и субсипродукта.
СУФИКАСНОСТ* (suffectuality /sufficacy/) – вж. ефикасност и зависимости
между благото и продукта.
СУФИКАСНОСТ* (suffectuality /sufficacy/) (кд) – във:
икономичностна суфикасност (същото като икономическо-обусловена
суфикасност; вж. икономическо-обусловена ефикасност и зависимости между благото и продукта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суфикасност (вж. ефикасност и зависимости между благото и продукта).
СУФИЦИТ (suficit; surplus) (кд) – във:
абсолютен бюджетен суфицит (в макр.);
алгебричен бюджетен суфицит (в макр.);
бюджетен суфицит (в макр.);
концепция за бюджетния суфицит на пълната заетост (в макр.) (вж.
бюджет на пълната заетост (в макр.));
пазарен суфицит (в микр.) (същото като пазарно свръхпредлагане (в
микр.));
политика на бюджетния суфицит (в макр.);
продуктов пазарен суфицит (в микр.) (същото като пазарно свръхпредлагане на продукта (в микр.));
суфицит на платежния баланс по основни операции (в межд.) (същото
като активно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.));
суфицит на платежния баланс по текущи операции (в межд.) (същото
като активно салдо на платежния баланс по текущи операции (в межд.));
суфицит на платежния баланс по търговски операции (в межд.) (същото
като активно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.));
суфицит по баланса на капиталовите операции (в межд.) (същото като
положително салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.));
суфицит по баланса на текущите операции (в межд.) (същото като положително салдо на баланса на текущите операции (в межд.));
суфицит по общия платежен баланс (в межд.) (същото като положително салдо на общия платежен баланс (в межд.));
суфицит по търговския баланс (в межд.) (същото като положително салдо на търговския баланс (в межд.)).
СУФИЦИТ НА БАЛАНСА ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ (surplus of the
balance in basic transactions) (ки) – във:
суфицит на платежния баланс по основни операции (в межд.) (същото
като активно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.)).
СУФИЦИТ НА БАЛАНСА ПО ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ (surplus of the
balance in current transactions) (ки) – във:
суфицит на платежния баланс по текущи операции (в межд.) (същото
като активно салдо на платежния баланс по текущи операции (в межд.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СУФИЦИТ НА БАЛАНСА ПО ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ (surplus of the
balance in trade transactions) (ки) – във:
суфицит на платежния баланс по търговски операции (в межд.) (същото
като активно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.)).
СУФИЦИТ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ОСНОВНИ ОПЕРАЦИИ*
(surplus of the balance of payments in basic transactions) (в межд.) – същото като
активно салдо на платежния баланс по основни операции (в межд.).
СУФИЦИТ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ТЕКУЩИ ОПЕРАЦИИ*
(surplus of the balance of payments in current transactions) (в межд.) – същото като активно салдо на платежния баланс по текущи операции (в межд.).
СУФИЦИТ НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС ПО ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ*
(surplus of the balance of payments in trade transactions) (в межд.) – същото като
активно салдо на платежния баланс по търговски операции (в межд.).
СУФИЦИТ ПО БАЛАНСА НА БАЛАНСИРАЩИТЕ ОПЕРАЦИИ*
(counterweight transactions balance surplus) (в межд.) – същото като положително салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.).
СУФИЦИТ ПО БАЛАНСА НА КАПИТАЛОВИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance of
payments on capital transactions surplus) (в межд.) – същото като положително
салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.).
СУФИЦИТ ПО БАЛАНСА НА ТЕКУЩИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance-ofpayments surplus on current transactions; current transactions balance surplus) (в
межд.) – същото като положително салдо на баланса на текущите операции
(в межд.).
СУФИЦИТ ПО ОБЩИЯ БАЛАНС (general balance surplus) (ки) – във:
суфицит по общия платежен баланс (в межд.) (същото като положително салдо на общия платежен баланс (в межд.)).
СУФИЦИТ ПО ОБЩИЯ ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС* (general balance-ofpayments surplus) (в межд.) – същото като положително салдо на общия платежен баланс (в межд.).
СУФИЦИТ ПО ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС (balance-of-payments surplus) (ки)
– във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------суфицит по общия платежен баланс (в межд.) (същото като положително салдо на общия платежен баланс (в межд.)).
СУФИЦИТ ПО ТЪРГОВСКИЯ БАЛАНС (merchandise balance-of-trade
surplus) (в межд.) – същото като положително салдо на търговския баланс (в
межд.).
СУФИЦИТНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА (suficiency fiscal policy) (ки) –
във:
суфицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
СУФИЦИТНА КОМБИНИРАНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (suficiency
combined fiscal policy) (в макр.), антидефицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.), (*) – бюджетнонеравновесна комбинирана бюджетна политика (в макр.), която предизвиква нарастване на бюджетния суфицит (в
макр.), респ. намаляване на бюджетния дефицит (в макр.).
СУФИЦИТНА КОМБИНИРАНА ПОЛИТИКА (suficiency combined policy)
(ки) – във:
суфицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
СУФИЦИТНА ПОЛИТИКА (suficiency policy) (ки) – във:
суфицитна комбинирана бюджетна политика (в макр.).
СУФИЦИТНО БЮДЖЕТНО НЕРАВНОВЕСИЕ* (sufficient budget
disequilibrium) (в макр.) – положение на държавния бюджет (в макр.), при което присъщите (собствените) бюджетни приходи превишават присъщите (собствените) бюджетни разходи. Показва наличието на бюджетен суфицит (в
макр.).
СУФИЦИТНО САЛДО НА БАЛАНСА НА БАЛАНСИРАЩИТЕ ОПЕРАЦИИ* (counterweight transactions balance surplus) (в межд.) – същото като
положително салдо на баланса на балансиращите операции (в межд.).
СУФИЦИТНО САЛДО НА БАЛАНСА НА КАПИТАЛОВИТЕ ОПЕРАЦИИ (balance of payments on capital transactions surplus) (в межд.) – същото като положително салдо на баланса на капиталовите операции (в межд.).
СУФИЦИТНО САЛДО НА БАЛАНСА НА ТЕКУЩИТЕ ОПЕРАЦИИ
(balance-of-payments surplus on current transactions; current transactions balance
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------surplus) (в межд.) – същото като положително салдо на баланса на текущите
операции (в межд.).

СУФИЦИТНО САЛДО НА ОБЩИЯ ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС* (general
balance of payments surplus) (в межд.) – същото като положително салдо на
общия платежен баланс (в межд.).
СУФИЦИТНО САЛДО НА ПЛАТЕЖНИЯ БАЛАНС (net balance of payments surplus) (ки) – във:
суфицитно салдо на общия платежен баланс (в межд.) (същото като положително салдо на общия платежен баланс (в межд.)).
СУФИЦИТНО САЛДО НА ТЪРГОВСКИЯ БАЛАНС (merchandise balanceof-trade surplus) (в межд.) – същото като положително салдо на търговския
баланс (в межд.).
СУФИЦИТНО НЕРАВНОВЕСИЕ (sufficient disequilibrium) (ки) – във:
суфицитно бюджетно неравновесие (в макр.).
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