Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СФЕРА (sphere) (кд) – във:
базова сфера (същото като поддържане);
допълващи форми на възпроизводствената сфера (същото като допълващи форми на реномиката);
допълващи форми на екзосубномическата сфера (същото като допълващи
форми на екзосубномиката);
допълващи форми на поддържащата сфера (същото като допълващи
форми на поддържането);
допълващи форми на социалната сфера (същото като допълващи форми
на социономиката);
допълващи форми на супериалната сфера (същото като допълващи форми
на суперномиката);
допълващи форми на факторната сфера (същото като допълващи форми
на фономиката);
допълващи форми на формационната сфера (същото като допълващи
форми на форномиката);
екзосубномическа сфера (същото като екзосубномика);
ексинификасна икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексинификасна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ексномическо-обусловена възпроизводствена сфера (същото като ексреномика);
ексномическо-обусловена социална сфера (същото като екссоциономика);
ексномическо-обусловена супериална сфера (същото като екссуперномика);
ексномическо-обусловена факторна сфера (същото като ексфономика);
ефективна икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
ефективна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
ефекторна икономическа сфера (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
ефекторна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
затворена икономическа сфера (същото като затворена сфера в икономическо множество);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------извънпроизводствена икономичностна сфера (вж. зависимости между
продукта и субсипродукта);
извънпроизводствена сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
икономическа поддържаща сфера (същото като икономика);
икономическа сфера;
икономическо-обусловена възпроизводствена сфера (същото като икореномика);
икономическо-обусловена социална сфера (същото като икосоциономика);
икономическо-обусловена супериална сфера (същото като икосуперномика);
икономическо-обусловена факторна сфера (същото като икофономика);
икономическо-обусловена формационна сфера (същото като икофорномика);
икономичностна сфера (вж. зависимости между благото и продукта);
инификасна икономическа сфера (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
инификасна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиефективна икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
квазиефективна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
консуматорска поддържаща сфера (същото като консумотарство);
консуматорска сфера (същото като консумотарство);
консуматорско-обусловена възпроизводствена сфера (същото като конреномика);
консуматорско-обусловена социална сфера (същото като консоциономика);
консуматорско-обусловена супериална сфера (същото като консуперномика);
консуматорско-обусловена факторна сфера (същото като конфономика);
консуматорско-обусловена формационна сфера (същото като конфорномика);
обществена икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта
и субсипродукта);
обществена сфера (вж. зависимости между благото и продукта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отворена икономическа сфера (същото като отворена сфера в икономическото пространство);
отворена сфера в икономическото пространство;
пазарно-икономическа поддържаща сфера (същото като пазарна икономика);
пазарно-икономическа сфера (същото като пазарна икономика);
пазарно-икономическо-обусловена формационна сфера (същото като ексфорномика);
поддържаща икономическа сфера (вж. зависимости между благото и
продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
поддържаща сфера (същото като поддържане);
продуктова икономическа сфера (вж. зависимости между продукта и
субсипродукта);
продуктова сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
производствена икономическа сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
производствена сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
силова сфера (същото като фономика);
стопанска поддържаща сфера (същото като стопанство);
стопанска сфера (същото като стопанство);
стопанско-обусловена възпроизводствена сфера (същото като прореномика);
стопанско-обусловена социална сфера (същото като просоциономика);
стопанско-обусловена супериална сфера (същото като просуперномика);
стопанско-обусловена факторна сфера (същото като профономика);
стопанско-обусловена формационна сфера (същото като профорномика);
субсиефекторна икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсиефекторна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсипродуктова икономичностна сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
субсипродуктова сфера (вж. зависимости между продукта и субсипродукта);
супериална икономичностна сфера (вж. зависимости между благото и
продукта и зависимости между продукта и субсипродукта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------супериална сфера;
факторна сфера (същото като фономика);
финансово-пазарно-икономическа поддържаща сфера (същото като финансова пазарна икономика);
финансово-пазарно-икономическо-обусловена формационна сфера (същото като фифорномика);
финомическо-обусловена възпроизводствена сфера (същото като фиреномика);
финомическо-обусловена социална сфера (същото като фисоциономика);
финомическо-обусловена супериална сфера (същото като фисуперномика);
финомическо-обусловена факторна сфера (същото като фифономика);
формационна сфера (същото като форномика).
СФЕРА В ИКОНОМИЧЕСКОТО ПРОСТРАНСТВО (sphere in economic
space) (ки) – във:
отворена сфера в икономическото пространство.
СХЕМА (scheme) (кд) – във:
афинна икономическа схема;
икономическа схема;
схема на икономическата потенциалност [индивидуална продуктова]
(вж. релативистична теория на ценността);
схема на интровертното стопанствено относително-общоценностно
икономическо поведение на индивида [продуктово] (вж. релативистична
теория на ценността и интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово]).
СХЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (diagram of the individual product economic
potentiality) – вж. релативистична теория на ценността.
СХЕМА НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКАТА ПОТЕНЦИАЛНОСТ [ИНДИВИДУАЛНА ПРОДУКТОВА]* (diagram of the individual product ecotechnomic
potentiality) – вж. релативистична теория на усърдието.
СХЕМА НА ИНТРОВЕРТНОТО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНООБЩОУСЪРДНОСТНО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (diagram of the individual poduct introverted pro4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------toeconomizing relatively-totally-diligence ecotechnomic behaviour) – вж. релативистична теория на усърдието.
СХЕМА НА ИНТРОВЕРТНОТО СТОПАНСТВЕНО ОТНОСИТЕЛНООБЩОЦЕННОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ НА ИНДИВИДА [ПРОДУКТОВО]* (diagram of the individual poduct introverted
protoeconomizing relatively-totally-worth economic behaviour) – вж. релативистична теория на ценността и интровертно стопанствено относителнообщоценностно икономическо поведение на индивида [продуктово].
СХОДИМОКОЛЕБАТЕЛНА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (convergentlyoscillating fiscal policy) (в макр.), сходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.), (*) – макроикономическо положение, при което бюджетната
сходимост (в макр.) се постига чрез колебателна бюджетна политика (в
макр.).
СХОДИМОМОКОЛЕБАТЕЛНА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (convergent-oscillating macroeconomic policy) (в межд.), сходимоколебателно макроикономическо комбиниране (в межд.), (*) – положение, при което макроикономическата сходимост (в межд.) се постига чрез колебателна
макроикономическа политика (в межд.).
СХОДИМОКОЛЕБАТЕЛНА ПОЛИТИКА (convergently-oscillating policy)
(ки) – във:
сходимоколебателна бюджетна политика (в макр.);
сходимомоколебателна макроикономическа политика (в межд.).
СХОДИМОКОЛЕБАТЕЛНО
БЮДЖЕТНО
КОМБИНИРАНЕ*
(convergently-oscillating fiscal combination) (в макр.) (*) – същото като сходимоколебателна бюджетна политика (в макр.).
СХОДИМОКОЛЕБАТЕЛНО КОМБИНИРАНЕ (convergently-oscillating
combination) (в макр.) (ки) – във:
сходимоколебателно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като сходимоколебателна бюджетна политика (в макр.));
сходимоколебателно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото
като сходимоколебателна макроикономическа политика (в межд.)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СХОДИМОКОЛЕБАТЕЛНО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО КОМБИНИРАНЕ* (convergent-oscillating macroeconomic combination) (в межд.) – същото
като сходимоколебателна макроикономическа политика (в межд.).
СХОДИМОМОНОТОННА БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (convergentlymonotonous fiscal policy) (в макр.), сходимомонотонно бюджетно комбиниране (в макр.), (*) – положение, при което бюджетната сходимост (в макр.)
се постига чрез монотонна бюджетна политика (в макр.).
СХОДИМОМОНОТОННА МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА*
(convergent-monotonous macroeconomic policy) (в межд.), сходимомонотонно
макроикономическо комбиниране (в межд.), (*) – положение, при което
макроикономическата сходимост (в межд.) се постига чрез монотонна макроикономическа политика (в межд.).
СХОДИМОМОНОТОННА ПОЛИТИКА (convergently-monotonous policy)
(ки) – във:
сходимомонотонна бюджетна политика (в макр.);
сходимомонотонна макроикономическа политика (в межд.).
СХОДИМОМОНОТОННО
БЮДЖЕТНО
КОМБИНИРАНЕ*
(convergently-monotonous fiscal combination) (в макр.) – същото като сходимомонотонна бюджетна политика (в макр.).
СХОДИМОМОНОТОННО КОМБИНИРАНЕ (convergently-monotonous
combination) (ки) – във:
сходимомонотонно бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като сходимомонотонна бюджетна политика (в макр.));
сходимомонотонно макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото
като сходимомонотонна макроикономическа политика (в межд.)).
СХОДИМОМОНОТОННО МАКРОИКОНОМИЧЕСКО КОМБИНИРАНЕ* (convergent-monotonous macroeconomic combination) (в межд.) – същото
като сходимомонотонна макроикономическа политика (в межд.).
СХОДИМОСТ (convergence) (кд) – във:
абсциса на икономическата сходимост (вж. дискретно икономическо
преобразование на П. Лаплас);
бюджетна сходимост (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа сходимост;
икономическо пространство със сходимост (вж. икономическа сходимост);
колебателна сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна сходимост на макроикономическата политика (в межд.);
колебателна сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
макроикономическа сходимост (в межд.);
монотонна сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна сходимост на макроикономическата политика (в межд.);
монотонна сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
равномерна икономическа сходимост;
силна икономическа сходимост;
слаба сходимост на икономическите функционали (вж. обобщена икономическа функция).
сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходимост на макроикономическата политика (в межд.);
сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
СХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (convergence of the fiscal
policy) (в макр.) (*) – икономическа характеристика на случаите, при които в
резултат на индуцирани от бюджетната политика (в макр.) последователно
намаляващи въздействия обемът на равновесно произвеждания реален брутен
вътрешен продукт (в макр.) [или доход (в макр.)] постепенно се приближава
към неговото потенциално значение.
СХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА (convergence of the fiscal
policy) (ки) – във:
колебателна сходимост на бюджетната политика (в макр.);
монотонна сходимост на бюджетната политика (в макр.);
сходимост на бюджетната политика (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА*
(convergence of the fiscal-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира
случаите на състояние на бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.),
при които в резултат на индуцирани от бюджетно-валутнокурсовата политика
последователно намаляващи въздействия обемът на равновесно произвеждания реален брутен вътрешен продукт (в макр.) [или доход (в макр.)] постепенно се приближава към неговото потенциално значение.
СХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА
(convergence of the fiscal-exchange-rate policy) (ки) – във:
сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
монотонна сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.).
СХОДИМОСТ
НА
БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА
ПОЛИТИКА*
(convergence of the fiscal-monetary policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетно-паричната политика (в макр.), при които в резултат на индуцирани от бюджетно-паричната политика последователно намаляващи въздействия обемът на равновесно произвеждания реален брутен вътрешен продукт (в макр.) [или доход (в макр.)] постепенно се приближава към
неговото потенциално значение.
СХОДИМОСТ НА БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА (convergence
of the fiscal-monetary policy) (ки) – във:
колебателна сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.).
СХОДИМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ФУНКЦИОНАЛИ (convergence
of the economic functionals) (ки) – във:
слаба сходимост на икономическите функционали (вж. обобщена икономическа функция).
СХОДИМОСТ
НА
МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА
ПОЛИТИКА*
(convergence of the macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които в ре8
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зултат на индуцирани от макроикономическата политика последователно намаляващи въздействия обемът на равновесно произвеждания реален брутен
вътрешен продукт (в макр.) [или доход (в макр.)] постепенно се приближава
към неговото потенциално значение.
СХОДИМОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА (convergence of the macroeconomic policy) (ки) – във:
колебателна сходимост на макроикономическата политика (в межд.);
монотонна сходимост на макроикономическата политика (в межд.);
сходимост на макроикономическата политика (в межд.).
СХОДИМОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА*
(convergence of the monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира
случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при
които в резултат на индуцирани от парично-валутнокурсовата политика последователно намаляващи въздействия обемът на равновесно произвеждания
реален брутен вътрешен продукт (в макр.) [или доход (в макр.)] постепенно
се приближава към неговото потенциално значение.
СХОДИМОСТ НА ПАРИЧНО-ВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА
(convergence of the monetary-exchange-rate policy) (ки) – във:
колебателна сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
СХОДИМОСТ НА ПОЛИТИКАТА (convergence of the policy) (ки) – във:
колебателна сходимост на бюджетната политика (в макр.);
колебателна сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
колебателна сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
колебателна сходимост на макроикономическата политика (в межд.);
колебателна сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
монотонна сходимост на бюджетната политика (в макр.);
монотонна сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
9
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------монотонна сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
монотонна сходимост на макроикономическата политика (в межд.);
монотонна сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходимост на бюджетната политика (в макр.);
сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.);
сходимост на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходимост на макроикономическата политика (в межд.);
сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
СХОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗМИТОСТ* (likeness economic
fuzziness) – икономическа размитост на размитото икономическо отношение
на сходство (на размитото икономическо сходство); състояние на размитост
на икономическото отношение на сходство. Според нея сходственото размито
бинарно икономическо отношение е такова размито икономическо отношение
~
~
ℜ (същото като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от икономически елементи (x, x), (x, y) и (y, x), последното в качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически
множества E × E , щото
(1) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E : (µℜ~ ( x, y ) = µ ) ⇒ (µℜ~ ( y, x) = µ ),
µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, x) ∈ M ,

(2) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µℜ~ ( x, x) ∈ M ,
където
x ∈ E, y ∈ E, z ∈ E,
~
така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито
икономическо множество)

µ ℜ~ ( x, x), µℜ~ ( x, y ) и µℜ~ ( y, x)
на подредените двойки от елементи към E × E.
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СХОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (likenessial economic function) (ки) – във:
безразмерни критериални сходствени икономически функции (вж.
икономическо подобие);
безразмерни сходствени икономически функции (вж. икономическо подобие);
сходствени икономически функции.
СХОДСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ КРИТЕРИИ* (likenessial economic
criteria), критерии за икономическо подобие, – вж. икономическо подобие.
СХОДСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНЛИВИ* (likenessial economic
variables) – икономически променливи, които влизат под знаците на сходствени икономически функции с еднакви образи. Вж. икономическо подобие.
СХОДСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ УРАВНЕНИЯ* (likenessial economic
equations) – уравнения, получени чрез приравняване към нула на сходствените икономически функции. С помощта на сходствените икономически уравнения се описват количествено сходни икономически аналози (economic
analoges). Вж. икономическо подобие.
СХОДСТВЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ* (likenessial economic
functions) – икономически функции от еднакъв вид, които се различават помежду си по аргументите и по различните от нула постоянни коефициенти.
Вж. икономическо подобие.
СХОДСТВЕНО
ИКОНОМИЧЕСКО
ИЗОБРАЖЕНИЕ*
(likenessial
economic mapping) (*) – икономическо изображение, при което между икономическия образ и икономическия първообраз е реализирано някакво икономическо подобие (икономическо сходство) (тук се осъществява кодиране и декодиране на икономическата информация); представлява сходственоизобразителен икономически предмет* (likenessially-mapping economic
thing). При него се извършва трансформиране на някакъв обективен икономически първообраз* (objective economic pro-image) [на някакъв обективен
първообразен икономически предмет* (objective pro-image economic thing)]
(икономически обект) в определен сходствен икономически образ*
(likenessial economic image) [той е сходствено-образен икономически предмет* (likenessially-image economic thing)] (вж. икономически образ и икономи11
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до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески първообраз). Последният е форма на сходствено отражение на икономическия обект (вж. икономическо отражение). Сходственото икономическо
изображение (като процес) е тъждествено с понятието за икономическо моделиране, реализираното сходство при което се разглежда като моделно подобие
(modelwide similarity). Продукт на този вид икономическо изображение е икономическият модел. Затова тук икономическият първообраз приема формата
на обект на икономическото моделиране, а сходственият икономически образ
– на икономически модел. Така че икономическият модел и сходственият икономически образ [моделният икономически предмет* (modelwide economic
thing)] са идентични понятия. Разграничават се обективно сходствено икономическо изображение и субективно сходствено икономическо изображение.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
сходствено икономическо изображение се конституират още и съответстващите на последното понятия за сходствено консуматорско изображение*
(likenessial consumptionary mapping), сходствено стопанско изображение*
(likenessial protoeconomic mapping), сходствено пазарно-икономическо изображение* (likenessial marketly-economic mapping) и сходствено финансовопазарно-икономическо изображение* (likenessial financially-marketlyeconomic mapping). Общо за всички тях е понятието за сходствено поддържащо изображение* (likenessial sustenance /sustaining/ mapping) (за сходствено изображение при поддържането).
СХОДСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ (likenessial economic
mapping) (ки) – във:
обективно сходствено икономическо изображение;
субективно сходствено икономическо изображение;
сходствено икономическо изображение.
СХОДСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО УРАВНЕНИЕ (likenessial economic
equation) (ки) – във:
безразмерни критериални сходствени икономически уравнения (вж.
икономическо подобие);
безразмерни сходствени икономически уравнения (вж. икономическо подобие);
сходствени икономически уравнения.
СХОДЯЩ /КОНВЕРГЕНТЕН/ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС* (convergent
economic process) – вж. икономическо регулиране.
12
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СХОДСТВО (likeness) (кд) – във:
антитранзитивно размито икономическо отношение на сходство (вж.
размито икономическо отношение на аналгия);
размито икономическо отношение на сходство;
размито икономическо сходство (същото като размито икономическо
отношение на сходство).
СХОДЯЩ /КОНВЕРГЕНТЕН/ МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС
(convergent microeconomic process) (ки) – във:
сходящ микроикономически продуктовопазарен процес (в микр.).
СХОДЯЩ /КОНВЕРГЕНТЕН/ МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТОВОПАЗАРЕН ПРОЦЕС* (convergent microeconomic product-market process) (в
микр.) (*) – пазарен процес, при който пазарната продуктова цена (в микр.) и
обемът на определен вид икономически продукт чрез затихващи колебания се
стремят към точката на равновесието между пазарното продуктово търсене (в
микр.) и пазарното продуктово предлагане (в микр.), т.е. към точката на
микроикономическото продуктовопазарно равновесие (в микр.). Това означава, че пазарната продуктова цена се стреми към равновесната пазарна продуктова цена (в микр.), а търгуваният обем на продукта – към равновесното
количество на продукта (в микр.). Вж. разходящ микроикономически продуктовопазарен процес (в микр.).
СХОДЯЩ ПАЯЖИНООБРАЗЕН МОДЕЛ НА КОМПЛЕКСНОТО ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО РАВНОВЕСИЕ (convergent cobweb model of complex
internal and external equilibrium) (ки) – във:
колебателно-сходящ паяжинообразен модел на комплексното вътрешно
и външно равновесие (в межд.).
СХОДЯЩ /КОНВЕРГЕНТЕН/ ПРОДУКТОВОПАЗАРЕН ПРОЦЕС (convergent product-market process) (ки) – във:
сходящ микроикономически продуктовопазарен процес (в микр.).
СХОДЯЩ СТЪПАЛОВИДЕН МОДЕЛ НА КОМПЛЕКСНОТО ВЪТРЕШНО И ВЪНШНО РАВНОВЕСИЕ (convergent stepup model of complex
internal and external equilibrium) (ки) – във:
монотонно-сходящ стъпаловиден модел на комплексното вътрешно и
външно равновесие (в межд.).
13
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ БЮДЖЕТНА ПОЛИТИКА* (convergent
fiscal policy) (в макр.), сходящо бюджетно комбиниране (в макр.), (*) – бюджетна политика (в макр.), чрез която се извършва постепенно приближаване
на макроикономиката (чрез намаляващи порции на въздействие) към потенциалната граница на брутния вътрешен продукт (в макр.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА*
(convergent fiscal-monetary policy) (в межд.), сходящо /конвергентно/ бюджетно-парично комбиниране (в межд.), (*) – комбинирано прилагане на
бюджетна политика (в макр.) и парична политика (в макр.) [вж. бюджетнопарично комбиниране (в макр.)], като абсолютното значение на тяхното общо
въздействие върху макроикономиката постепенно намалява във времето.
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНА ПОЛИТИКА
(convergent fiscal-monetary policy) (ки) – във:
колебателно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
монотонно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ (convergent twosidedity) (ки) – във:
сходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (convergent two-sidedity of the fiscalexchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на
бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са
налице сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и
двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНОПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (convergent two-sidedity of the fiscal-monetary
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетнопаричната политика (в макр.), при които едновременно са налице сходимост
14
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File: от СФЕРА (КД)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на бюджетно-паричната политика (в межд.) и двустранност на бюджетнопаричната политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (convergent two-sidedity of the
macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на
макроикономическата политика (в макр.), при които едновременно са налице
сходимост на макроикономическата политика (в межд.) и двустранност на
макроикономическата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ НА ПАРИЧНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (convergent two-sidedity of the
monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.) и двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ДВУСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА
(convergent two-sidedity of the policy) (ки) – във:
сходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща двустранност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ДИНАМИЧНА РЕГУЛИРУЕМОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (convergent dynamic regulability of the
economic system) (*) – способност (свойство) на икономическата система [която може бъде статична икономическа система (в частност – статична система на икономическо регулиране) или динамична икономическа система (в
частност – динамична система на икономическо регулиране)] да приема и преработва изработени от астатично-ситуирани икономически регулатори (т.е.
от динамични икономически регулатори, които могат да бъдат статичнореагиращи динамични икономически регулатори или астатично-реагиращи
динамични икономически регулатори) вътрешни или външни регулиращи икономически въздействия, които целенасочено, под формата на сходящоиндуциращи импулси, коригират нейното поведение. Представлява стабилизи15
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------раща (хомеостатично-поддържаща) динамична регулируемост на икономическата система. Вж. динамична регулируемост на икономическата сисетма.

СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ (convergent onesidedity) (ки) – във:
сходяща едностранност на бюджетната политика (в макр.);
сходяща едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща едностранност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща едностранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (convergent one-sidedity of the fiscal policy) (в макр.) (*) –
икономическа характеристика на случаите, при които едновременно са налице сходимост на бюджетната политика (в макр.) и едностранност на бюджетната политика (в макр.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (convergent one-sidedity of the fiscalexchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на
бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са
налице сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и
едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНОПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (convergent one-sidedity of the fiscal-monetary
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетнопаричната политика (в макр.), при които едновременно са налице сходимост
на бюджетно-паричната политика (в межд.) и едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА*
(convergent
one-sidedity of
the
macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на
макроикономическата политика (в макр.), при които едновременно са налице
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сходимост на макроикономическата политика (в межд.) и едностранност на
макроикономическата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ НА ПАРИЧНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (convergent one-sidedity of the
monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.) и едностранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА
(convergent one-sidedity of the policy) (ки) – във:
сходяща едностранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща едностранност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща едностранност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща едностранност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща едностранност на бюджетната политика (в макр.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ (convergent monotypeness) (ки) – във:
сходяща еднотипност на бюджетната политика (в макр.);
сходяща еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща еднотипност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща еднотипност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА
ПОЛИТИКА* (convergent-monotype condition of the fiscal policy) (в макр.) (*)
– икономическа характеристика на случаите, при които едновременно са налице сходимост на бюджетната политика (в макр.) и еднотипност на бюджетната политика (в макр.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (convergent monotypeness of the
fiscal-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние
17
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно
са налице сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и
еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).

СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНОПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (convergent monotypeness of the fiscal-monetary
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетнопаричната политика (в макр.), при които едновременно са налице сходимост
на бюджетно-паричната политика (в межд.) и еднотипност на бюджетнопаричната политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (convergent monotypeness of the macroeconomic
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които едновременно са налице сходимост на
макроикономическата политика (в межд.) и еднотипност на макроикономическата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ НА ПАРИЧНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (convergent monotypeness of the
monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.) и еднотипност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ЕДНОТИПНОСТ НА ПОЛИТИКАТА
(convergent monotypeness of the policy) (ки) – във:
сходяща еднотипност на бюджетната политика (в макр.);
сходяща еднотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща еднотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща еднотипност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща еднотипност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ИКОНОМИЧЕСКА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ* (convergent economic sequence) – сходяща последователност
(convergent sequence), съставена от икономически елементи; икономическа
последователност, която има граница в дадено икономическо пространство.
18
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сходяща икономическа последователност е състоящата се от икономически
елементи последователност

{xn} = {x1, x2, …, xn, …},
ако съществува такова число x, наричано граница /предел/ на икономическата
последователност (т.е. икономическа граница /предел/ в контекста на икономическата сходимост), при което за произволно зададено ε > 0 съществува
такова положително цяло число n0, щото

n ≥ n0 ⇒ xn − x < ε .
Според това условие при достатъчно големи n числото xn се оказва достатъчно
близко до икономическата граница x. Това че xn се стреми (е сходящо) към x се
изписва още като lim xn = x или като xn → x. Ако {xn} е някаква последоваn→∞

телност от точки в метричното икономическо пространство X и ако за всяко
ε > 0 съществува такова положително цяло число n0, щото
n ≥ n0 ⇒ ρ ( x n − x ) < ε ,

тогава {xn} е сходящо към x. В този случай може да се твърди че {xn} е сходяща последователност в метричното икономическо пространство X. При тези
предпоставки: (1) ако {xn} е сходящо към x, всяка негова подпоследователност
е сходяща към същата точка x; (2) икономическата последователност {xn} не
може да има повече от една икономическа граница; (3) ако {xn} е сходящо, то
множеството {ρ(xn), u} за всяко u ∈ X е ограничено; (4) икономическата сходимост на {xn} не зависи от крайния брой членове на икономическата последователност. Особено важна роля имат сходящите икономически последователности при изучаването на топологичните икономически пространства.

СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ИКОНОМИЧЕСКА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ (convergent economic sequence) (ки) – във:
равномерно-сходяща икономическа последователност (вж. равномерна
икономическа сходимост);
сходяща икономическа последователност.
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ КОЛЕБАТЕЛНА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (convergent oscillating /oscillatory/
function of the economic regulation) в икономическа система с пропорционално
преобразуване (*) – едновременно разновидност на сходящата
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------/конвергентната/ функция на икономическото регулиране и на колебателната
функция на икономическата регулиране. Относно нейните свойства вж. сходящо-действуваща /конвергентно-действуваща/ отрицателна обратна икономическа връзка.

СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ КОМБИНИРАНОСТ (convergent combinedity) (ки) – във:
сходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ КОМБИНИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (convergent combinedity of the fiscalexchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на
бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са
налице сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и
комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.). Проявява се като сходяща двустранност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ КОМБИНИРАНОСТ НА БЮДЖЕТНОПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (convergent combinedity of the fiscal-monetary
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетнопаричната политика (в макр.), при които едновременно са налице сходимост
на бюджетно-паричната политика (в межд.) и комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.). Проявява се като сходящата двустранност на бюджетно-паричната политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ КОМБИНИРАНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (convergent combinedity of the macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на макроикономическата политика (в макр.), при които едновременно са налице сходимост на макроикономическата политика (в межд.) и комбинираност на
макроикономическата политика (в межд.). Нейни разновидности са сходя-
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------щата двустранност на макроикономическата политика (в межд.) и сходящата многостранност на макроикономическата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ КОМБИНИРАНОСТ НА ПАРИЧНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (convergent combinedity of the
monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са налице сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.) и комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
Проявява се като сходяща двустранност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ КОМБИНИРАНОСТ НА ПОЛИТИКАТА (convergent combinedity of the policy) (ки) – във:
сходяща комбинираност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща комбинираност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща комбинираност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща комбинираност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА* (convergent macroeconomic policy) (в межд.), сходящо макроикономическо комбиниране (в межд.), (*) – макроикономическа политика (в макр.),
чрез която се извършва постепенно приближаване на икономиката (чрез намаляващи порции на въздействие) към потенциалната граница на брутния
вътрешен продукт (в макр.) (вж. граница на потенциалния икономически продукт).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ МНОГОСТРАННОСТ (convergent
multiformity) (ки) – във:
сходяща многостранност на бюджетната политика (в макр.);
сходяща многостранност на макроикономическата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ МНОГОСТРАННОСТ НА БЮДЖЕТНАТА ПОЛИТИКА* (convergent multiformity of the fiscal policy) (в макр.) (*)
– икономическа характеристика на случаите, при които едновременно са на-
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лице сходимост на бюджетната политика (в макр.) и многостранност на
бюджетната политика.

СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ МНОГОСТРАННОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (convergent multiformity of the
macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на
макроикономическата политика (в макр.), при които едновременно са налице
сходимост на макроикономическата политика (в межд.) и многостранност
на макроикономическата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ МНОГОСТРАННОСТ НА ПОЛИТИКАТА (convergent multiformity of the policy) (ки) – във:
сходяща многостранност на бюджетната политика (в макр.);
сходяща многостранност на макроикономическата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ МОНОТОННА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (convergent monotonous /monotone/
function of the economic regulation) в икономическа система с пропорционално
преобразуване (*) – едновременно разновидност на сходящата
/конвергентната/ функция на икономическото регулиране и на монотонната
функция на икономическата регулиране. Относно нейните свойства вж. сходящо-действуваща /конвергентно-действуваща/ положителна обратна икономическа връзка. Има две разновидности: сходяща /конвергентна/ нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране и сходяща
/конвергентна/ понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране.
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ МОНОТОННА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ (convergent monotonous /monotone/
function of the economic regulation) (ки) – във:
сходяща /конвергентна/ монотонна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране.
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ НАРАСТВАЩО-МОНОТОННА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (convergent increasinglymonotonous /increasingly-monotone/ function of the economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на сходящата /конвергентната/ функция на икономическото регулиране и на нарастващо-монотонната функция на икономическата регулиране.
Относно нейните свойства вж. сходящо-действуваща /конвергентнодействуваща/ нарастващо-положителна обратна икономическа връзка.
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ПОЛИТИКА (convergent policy) (ки) – във:
колебателно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
монотонно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.);
сходяща /конвергентна/ бюджетно-парична политика (в межд.);
сходяща бюджетна политика (в макр.);
сходяща макроикономическа политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ПОНИЖАВАЩО-МОНОТОННА ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РЕГУЛИРАНЕ* (convergent decreasinglymonotonous /decreasingly-monotone/ function of the economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на сходящата /конвергентната/ функция на икономическото регулиране и на понижаващо-монотонната функция на икономическата регулиране. Относно нейните свойства вж. сходящо-действуваща /конвергентнодействуваща/ понижаващо-положителна обратна икономическа връзка.
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ В МЕТРИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (convergent sequence in
metrical economic space) – сходяща икономическа последователност {xn} в
метрично икономическо пространство X, ако за всяко ε > 0 съществува такова
положително цяло число n0, щото
n ≥ n0 ⇒ ρ ( x n − x ) < ε ,

при което {xn} е сходящо към x.

СХОДЯЩА
/КОНВЕРГЕНТНА/
РАЗНОТИПНОСТ
polytypeness) (ки) – във:
сходяща разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНАТА
ПОЛИТИКА* (convergent-polytype condition of the fiscal policy) (в макр.) (*) –
икономическа характеристика на случаите, при които едновременно са налице сходимост на бюджетната политика (в макр.) и разнотипност на бюджетната политика (в макр.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (convergent polytypeness of the fiscalexchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на
бюджетно-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновременно са
налице сходимост на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.) и
разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ РАЗНОТИПНОСТ НА БЮДЖЕТНОПАРИЧНАТА ПОЛИТИКА* (convergent polytypeness of the fiscal-monetary
policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на бюджетнопаричната политика (в макр.), при които едновременно са налице сходимост
на бюджетно-паричната политика (в межд.) и разнотипност на бюджетнопаричната политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ РАЗНОТИПНОСТ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА* (convergent polytypeness of the
macroeconomic policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на
макроикономическата политика (в макр.), при които едновременно са налице
сходимост на макроикономическата политика (в межд.) и разнотипност на
макроикономическата политика (в межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ РАЗНОТИПНОСТ НА ПАРИЧНОВАЛУТНОКУРСОВАТА ПОЛИТИКА* (convergent polytypeness of the
monetary-exchange-rate policy) (в межд.) (*) – характеризира случаите на състояние на парично-валутнокурсовата политика (в макр.), при които едновре24
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------менно са налице сходимост на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.) и разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в межд.).

СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ РАЗНОТИПНОСТ НА ПОЛИТИКАТА
(convergent polytypeness of the policy) (ки) – във:
сходяща разнотипност на бюджетната политика (в макр.);
сходяща разнотипност на бюджетно-валутнокурсовата политика (в
межд.);
сходяща разнотипност на бюджетно-паричната политика (в межд.);
сходяща разнотипност на макроикономическата политика (в межд.);
сходяща разнотипност на парично-валутнокурсовата политика (в
межд.).
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ РЕГУЛИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (convergent regulability of the economic system) (*) –
една от разновидностите на икономическата регулируемост (на регулируемостта на икономическата система); способност или още свойство на икономическата система (в частност – на системата на икономическо регулиране, респ. на системата на икономическо управление) да произвежда коригиращи въздействия (обективно-възникващи или субективно-създавани), които
постепенно привеждат нейното икономическо поведение към крайна граница,
при която или в рамките на която то се стабилизира. Ето защо сходящата регулируемост прави икономическата система устойчива (стабилна). Нейни разновидности са вътрешната сходяща регулируемаст на икономическата система (вътрешната конвергентна регулируемаст на икономическата система) и
външната сходяща регулируемаст на икономическата система (външната
конвергентна регулируемаст на икономическата система). Различават се още
сходяща /конвергентна/ статична регулируемост на икономическата система и сходяща /конвергентна/ динамична регулируемост на икономическата
система. Вж. устойчивост /стабилност/ на икономическата система.
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ РЕГУЛИРУЕМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (convergent regulability of the economic system) (ки) –
във:
външна конвергентна регулируемаст на икономическата система (същото като външна сходяща регулируемаст на икономическата система);
външна сходяща регулируемаст на икономическата система;
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешна конвергентна регулируемаст на икономическата система (същото като вътрешна сходяща регулируемаст на икономическата система);
вътрешна сходяща регулируемаст на икономическата система;
сходяща /конвергентна/ динамична регулируемост на икономическата
система;
сходяща /конвергентна/ регулируемост на икономическата система;
сходяща /конвергентна/ статична регулируемост на икономическата
система.
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ СТАТИЧНА РЕГУЛИРУЕМОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (convergent static regulability of the
economic system) (*) – способност или свойство на икономическата система
[която може бъде статична икономическа система (в частност – статична
система на икономическо регулиране) или динамична икономическа система
(в частност – динамична система на икономическо регулиране)] да приема и
преработва изработени от статични икономически регулатори (от статични
регулиращи икономически подсистеми, от статично-ситуирани икономически
регулатори) вътрешни или външни регулиращи икономически въздействия,
които целенасочено, под формата на сходящо-индуциращи импулси, коригират нейното поведение. Представлява стабилизираща (хомеостатичноподдържаща) статична регулируемост на икономическата система. Вж. статична регулируемост на икономическата система.
СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО
РЕГУЛИРАНЕ* (convergent function of the economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – такава разновидност на функцията на икономическото регулиране z = Ry, която се конституира при функционирането на сходящо-действуваща /конвергентно-действуваща/ обратна
икономическа връзка (с оператор за пропорционално преобразуване R на регулиращата икономическа подсистема R на системата на икономическо регулиране (на регулиращата икономическа система) S, абсолютното значение на
който е по-малко от единица, т.е. при |R| < 1, т.е. когато той е оператор за отслабващо преобразуване) при положителен оператор T на регулируемата икономическа подсистема T. С z е означен изходът на регулиращата икономическа подсистема, а с y – изходът на системата S. Представлява функция на сходящото /конвергентното/ икономическо регулиране. На нея съответствува
система на сходящо /конвергентно/ икономическо регулиране, значението на
26
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чието поведение, представено от нейния изход y, забавено нараства или забавено намалява с всеки следващ функционален цикъл на икономическото регулиране (като резултат от действието на последователно свързаните права и обратна икономическа връзка), тъй като системата акумулира изработваните от
регулиращата икономическа подсистема непрекъснато намаляващи по абсолютната си величина положителни или отрицателни импулси. Когато броят на
функционалните цикли клони към безкрайност, величината на изработваните
от регулиращата икономическа подсистема R импулси клони към нула. В зависимост от това, дали значението на оператора за обратна връзка R е положителна или е отрицателна величина, се разграничават сходяща /конвергентна/
монотонна функция на икономическото регулиране и сходяща /конвергентна/
колебателна функция на икономическото регулиране.

СХОДЯЩА /КОНВЕРГЕНТНА/ ФУНКЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО
РЕГУЛИРАНЕ (convergent function of the economic regulation) (ки) – във:
сходяща /конвергентна/ колебателна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ монотонна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране;
сходяща /конвергентна/ функция на икономическото регулиране.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ БЮДЖЕТНО КОМБИНИРАНЕ*
(convergent fiscal combination) (в макр.) – същото като сходяща бюджетна
политика (в макр.).
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО КОМБИНИРАНЕ* (convergent fiscal-monetary combination) (в межд.) – същото като сходяща бюджетно-парична политика (в межд.).
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ БЮДЖЕТНО-ПАРИЧНО КОМБИНИРАНЕ (convergent fiscal-monetary combination) (ки) – във:
колебателно-сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------колебателно-сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.)).
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (convergent dynamic economic regulation) – същото като сходящо динамично регулиране на икономическата система.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ ДИНАМИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (convergent dynamic economic regulation) (ки) – във:
сходящо /конвергентно/ динамично икономическо регулиране (същото
като сходящо динамично регулиране на икономическата система);
система на сходящо динамично икономическо регулиране.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ ДИНАМИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (convergent dynamic regulation on the
economic system), сходящо динамично икономическо регулиране, конвергентно динамично икономическо регулиране, стабилизиращо динамично
икономическо регулиране, (*) – динамично регулиране на икономическата
система [която може бъде статична икономическа система (в частност –
статична система на икономическо регулиране) или динамична икономическа
система (в частност – динамична система на икономическо регулиране)], което чрез постепенно затихващи въздействия (обективно-възникващи или субективно-създавани в системата) с помощта на сходящо-действуваща обратна
икономическа връзка, но при астатично-ситуирани икономически регулатори
(т.е. при динамични икономически регулатори, които могат да бъдат статично-реагиращи динамични икономически регулатори или астатично-реагиращи
динамични икономически регулатори), коригира функционирането на регулируемата икономическа подсистема, като последната от своя страна има способността да ги приема и преработва. В резултат на това поведението на регулируемата икономическа подсистема, както и това на икономическата система като цяло, са подложени на целенасочени допълнителни изменения, които я привеждат в съответствие с нейното предвидено, респ. програмирано икономическо поведение. На това положение съответствува системата на сходящо динамично икономическо регулиране, т.е. системата на конвергентно динамично икономическо регулиране или още системата на стабилизиращо динамично икономическо регулиране. Негови разновидности са вътрешното
сходящо динамично регулиране на икономическата система и външното
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дящо динамично регулиране на икономическата система и външното сходящо
динамично регулиране на икономическата система. Могат да се разграничат
още сходящо статично-реагиращо динамично регулиране на икономическата система* (convergent statically-reacting dynamic regulation on the
economic system) и сходящо астатично-реагиращо динамично регулиране
на икономическата система* (convergent astatically-reacting dynamic
regulation on the economic system). Според обекта на икономическото регулиране (регулируемата икономическа подсистема) се разграничават сходящо динамично регулиране на статични икономически системи* (convergent
dynamic regulation on the static economic systems) и сходящо динамично регулиране на динамични икономически системи* (convergent dynamic regulation
on the dynamic economic systems) и техните разновидности.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ ДИНАМИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА
ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (convergent dynamic regulation on the
economic system) (ки) – във:
външно сходящо динамично регулиране на икономическата система;
вътрешно сходящо динамично регулиране на икономическата система;
сходящо /конвергентно/ динамично регулиране на икономическата система.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ*
(convergent economic regulation) в икономическа система с пропорционално
преобразуване (*) – частен линеен случай на икономическо регулиране в системата за икономическо регулиране (в регулаторната икономическа система) S, при който алгебричното значение на произведението на операторите на
регулируемата икономическа подсистема T и регулиращата икономическа
подсистема R (операторите за права икономическа връзка и обратна икономическа връзка) е равна или по-голяма от нула и е по-малка от единица, т.е. 0 ≤
TR < 1, където T е операторът за права икономическа връзка (операторът на
регулируемата икономическа подсистема), а R – операторът за обратна икономическа връзка (операторът на регулиращата икономическа подсистема).
Тогава извършващият се в системата S процес на икономическо регулиране е
сходящ: всеки следващ цикъл от последователното действие на правата и обратната икономическа връзка прибавя към изхода на системата S все по-малко
по абсолютната си величина въздействие, като окончателната величина на изхода (сумата от всички въздействия, чиито брой е безкрайно голям) е крайна.
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------До този извод се достига по следния начин. Системата на икономическото регулиране S е статична, тя е система за мигновено действие и следователно
икономическите процеси в нея се извършват с безкрайно голяма скорост. Затова пълното (окончателното) значение y на изхода на системата S е граница на
сумата от елементите на безкрайно намаляваща геометрична прогресия, всеки
един от които е междинен изходен резултат (междинно изходно въздействие,
междинен изход) от отделен единичен цикъл от функционирането на системата на икономическото регулиране, наричан още функционален цикъл на
системата на икономическото регулиране.

Цикличност на сходящото икономическо регулиране
Единичният (функционалният) цикъл обхваща един кръгооборот от взаимодействия между регулируемата и регулиращата икономическа подсистема
чрез функционирането на правата и обратната икономическа връзка. Последователността от тези взаимодействия е следната: Нулев цикъл: външната среда
подава екзогенно въздействие (екзогенен вход) в размер на x единици на регулируемата икономическа подсистема T; операторът за права икономическа
връзка T го преобразува в нулев междинен изходен резултат, равен на Tx единици, където x е екзогенният вход на регулируемата икономическа подсистема
T и е входът на системата S. Първи цикъл: регулируемата икономическа подсистема подава въздействието в размер на Tx единици на регулиращата икономическа подсистема R; операторът за обратна икономическа връзка R го
преобразува в RTx единици, които се подават като ендогенно въздействие (ендогенен вход) на регулируемата икономическа подсистема T; операторът за
права икономическа връзка T го преобразува в първи междинен изходен резултат от TRTx = (TR)Tx единици. Втори цикъл: регулируемата икономическа
подсистема подава въздействието в размер на (TR)Tx единици на регулиращата
икономическа подсистема; операторът за обратна икономическа връзка R го
преобразува в R(TR)Tx единици, които се подават като ендогенно въздействие
(ендогенен вход на регулируемата икономическа подсистема); операторът за
права икономическа връзка T го преобразува във втори междинен изходен резултат от TR(TR)Tx = (TR)2Tx единици. Трети цикъл: регулируемата икономическа подсистема подава въздействие в размер на (TR)2Tx единици на регулиращата икономическа подсистема; операторът за обратна икономическа връзка
R преобразува това въздействие в R(TR)2Tx единици, които се подават като ендогенно въздействие (ендогенен вход) на регулируемата икономическа подсистема; операторът за права икономическа връзка T го преобразува в трети
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------междинен изходен резултат от TR(TR)2Tx = (TR)3Tx единици. И така нататък.
Броят на тези цикли, а значи и броят на породените от тях междинни изходни
резултати, е безкраен. Затова пълното (окончателното) значение y на изхода на
системата на икономическото регулиране S е границата на сумата от посочените междинни изходни резултати, т.е. е границата на сумата от елементите на
образуваната по този начин безкрайно намаляваща геометрична прогресия.
Следователно
y = lim [Tx + (TR)Tx + (TR)2Tx + (TR)3Tx + ...] =
∞

= lim ∑ (TR ) T x =
k =0

k

1
T
Tx =
x = y,
1 − TR
1 − TR

с което (при използвания частен случай) се доказва истинността на формулата
на икономическото регулиране. Тук (TR)0Tx = Tx. Посоченият итерационен
подход е гранично извеждане на пълния резултат от икономическото регулиране.

Сходящо икономическо регулиране в по-общия случай
В по-общия случай сходящото икономическо регулиране е регулиране,
което се осъществява при сходящо-действуваща /конвергентно-действуваща/
обратна икономическа връзка (с оператор за пропорционално преобразуване R
на регулиращата икономическа подсистема R, абсолютното значение на който
е по-малко от единица, т.е. при |R| < 1, т.е. когато той е оператор за отслабващо преобразуване) в система на икономическо регулиране S при положителен оператор T на регулируемата икономическа подсистема T. Представлява
една от разновидностите на икономическото регулиране. Сходящодействуващата обратна връзка е механизмът на сходящото икономическо регулиране. Тогава изходът z на регулиращата икономическа подсистема R на
системата S се конституира като сходяща /конвергентна/ функция на икономическото регулиране z = Ry, където y е изходът на регулируемата икономическа
подсистема T на системата S. То е присъщо на системата на сходящо
/конвергентно/ икономическо регулиране. При сходящото икономическо регулиране значението на поведението на системата S, представено от нейния изход y, забавено нараства или забавено намалява с всеки следващ функционален
цикъл на икономическото регулиране (като резултат от действието на последователно свързаните права и обратна икономическа връзка), тъй като системата
акумулира изработваните от регулиращата икономическа подсистема непрекъснато намаляващи по абсолютната си величина положителни или отрица-
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телни импулси. В зависимост от това, дали значението на оператора за обратна
връзка R е положителна или е отрицателна величина, се разграничават сходящо /конвергентно/ монотонно икономическо регулиране и сходящо
/конвергентно/ колебателно икономическо регулиране. Вж. система на икономическо регулиране и разходящо икономическо регулиране.

СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (convergent economic regulation) (ки) – във:
поведенческо-динамична система на сходящо колебателно статично
икономическо регулиране;
поведенческо-динамична система на сходящо нарастващо-монотонно
статично икономическо регулиране;
система на външно сходящо икономическо регулиране (вж. външна
сходяща регулируемост на икономическата система);
система на вътрешно сходящо икономическо регулиране (вж. вътрешна сходяща регулируемост на икономическата система);
система на конвергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на сходящо нарастващо-монотонно икономическо
регулиране);
система на конвергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на конвергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране);
система на сходящо /конвергентно/ динамично икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ колебателно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ монотонно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ статично икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ динамично икономическо регулиране (същото
като сходящо динамично регулиране на икономическата система);
сходящо /конвергентно/ икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ колебателно икономическо регулиране;
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сходящо /конвергентно/ монотонно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ статично икономическо регулиране (същото като
сходящо статично регулиране на икономическата система).
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ КОЛЕБАТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ* (convergent oscillating /oscillatory/ economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на сходящото /конвергентното/ икономическо регулиране и на колебателното икономическо регулиране. Относно неговите свойства вж. сходящо-действуваща /конвергентно-действуваща/ отрицателна обратна икономическа връзка.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ КОЛЕБАТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ (convergent oscillating /oscillatory/ economic regulation) (ки) –
във:
поведенческо-динамична система на сходящо колебателно статично
икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ колебателно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ колебателно икономическо регулиране.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ КОМБИНИРАНЕ (convergent combination)
(ки) – във:
сходящо бюджетно комбиниране (в макр.) (същото като сходяща бюджетна политика (в макр.));
колебателно-сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
колебателно-сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като колебателно-сходяща бюджетно-парична политика (в межд.));
сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.) (същото като сходящо бюджетно-парично комбиниране (в межд.));
сходящо макроикономическо комбиниране (в межд.) (същото като сходяща макроикономическа политика (в межд.)).
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ МАКРОИКОНОМИЧЕСКО КОМБИНИРАНЕ* (convergent macroeconomic combination) (в межд.) – същото като
сходяща макроикономическа политика (в межд.).
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (convergent monotonous /monotone/ economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на сходящото /конвергентното/ икономическо регулиране и на монотонното икономическо регулиране. Относно неговите свойства вж. сходящо-действуваща /конвергентно-действуваща/ положителна обратна икономическа връзка. Има две разновидности: сходящо /конвергентно/ нарастващомонотонно икономическо регулиране и сходящо /конвергентно/ понижаващомонотонно икономическо регулиране.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (convergent monotonous /monotone/ economic regulation) (ки) –
във:
поведенческо-динамична система на сходящо нарастващо-монотонно
статично икономическо регулиране;
система на конвергентно нарастващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на сходящо нарастващо-монотонно икономическо
регулиране);
система на конвергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране (същото като система на конвергентно понижаващо-монотонно икономическо регулиране);
система на сходящо /конвергентно/ монотонно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
система на сходящо /конвергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ монотонно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ понижаващо- монотонно икономическо регулиране.
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File: от СФЕРА (КД)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ НАРАСТВАЩО-МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ*
(convergent
increasingly-monotonous
/increasingly-monotone/ economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на сходящото
/конвергентното/ икономическо регулиране и на нарастващо-монотонното
икономическо регулиране. Относно неговите свойства вж. сходящодействуваща /конвергентно-действуваща/ нарастващо-положителна обратна икономическа връзка.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ НАРАСТВАЩО-МОНОТОННО ИКО(convergent
increasingly-monotonous
НОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ
/increasingly-monotone/ economic regulation) (ки) – във:
поведенческо-динамична система на сходящо нарастващо-монотонно
статично икономическо регулиране;
система на сходящо нарастващо-монотонно икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ НАРАСТВАЩО-МОНОТОННО СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (convergent increasinglymonotonous static economic regulation) (ки) – във:
поведенческо-динамична система на сходящо нарастващо-монотонно
статично икономическо регулиране.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ ПОНИЖАВАЩО-МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ*
(convergent
decreasingly-monotonous
/decreasingly-monotone/ economic regulation) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на сходящото
/конвергентното/ икономическо регулиране и на понижаващо-монотонното
икономическо регулиране. Относно неговите свойства вж. сходящодействуваща /конвергентно-действуваща/ понижаващо-положителна обратна икономическа връзка.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ ПОНИЖАВАЩО- МОНОТОННО ИКОНОМИЧЕСКО
РЕГУЛИРАНЕ
(convergent
decreasingly-monotonous
/decreasingly-monotone/ economic regulation) (ки) – във:
система на сходящо понижаващо-монотонно икономическо регулиране;
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сходящо /конвергентно/ понижаващо- монотонно икономическо регулиране.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (convergent regulation on the economic system) (ки) – във:
външно сходящо /конвергентно/ динамично регулиране на икономическата система;
външно сходящо /конвергентно/ статично регулиране на икономическата
система;
външно сходящо /конвергентно/ регулиране на икономическата система (вж. външна сходяща регулируемост на икономическата система; същото като външна конвергентна регулируемост на икономическата система);
външно сходящо /конвергентно/ статично регулиране на икономическата
система;
вътрешно сходящо /конвергентно/ динамично регулиране на икономическата система;
вътрешно сходящо /конвергентно/ регулиране на икономическата
система (вж. вътрешна сходяща регулируемост на икономическата система;
същото като вътрешна конвергентна регулируемост на икономическата
система);
вътрешно сходящо /конвергентно/ статично регулиране на икономическата система;
сходящо /конвергентно/ динамично регулиране на икономическата система;
сходящо /конвергентно/ статично регулиране на икономическата система.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ* (convergent static economic regulation) – същото като сходящо
статично регулиране на икономическата система.
СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ СТАТИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ (convergent static economic regulation) (ки) – във:
система на сходящо /конвергентно/ статично икономическо регулиране;
сходящо /конвергентно/ статично икономическо регулиране (същото като
сходящо статично регулиране на икономическата система).
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ СТАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (convergent static regulation on the economic
system), сходящо статично икономическо регулиране, конвергентно статично икономическо регулиране, стабилизиращо статично икономическо
регулиране, (*) – статично регулиране на икономическата система [която
може бъде статична икономическа система (в частност – статична система
на икономическо регулиране) или динамична икономическа система (в частност – динамична система на икономическо регулиране)], което чрез постепенно затихващи въздействия (обективно-възникващи или субективносъздавани в системата) с помощта на сходящо-действуваща обратна икономическа връзка, но при статично-ситуирани регулатори (т.е. при статични
икономически регулатори, в т.ч. и при собствено-статични икономически регулатори и статично-реагиращи статични икономически регулатори), коригира функционирането на регулируемата икономическа подсистема, като последната от своя страна има способността да ги приема и преработва. В резултат на това поведението на регулируемата икономическа подсистема, както и
това на икономическата система като цяло, са подложени на целенасочени
допълнителни изменения, които я привеждат в съответствие с нейното предвидено, респ. програмирано икономическо поведение. На това положение съответствува системата на сходящо статично икономическо регулиране, т.е.
системата на конвергентно статично икономическо регулиране или още
системата на стабилизиращо статично икономическо регулиране. Негови
разновидности са вътрешното сходящо статично регулиране на икономическата система и външното сходящо статично регулиране на икономическата
система. Могат да се разграничат още сходящо собствено-статично регулиране на икономическата система* (convergent properly-static regulation on
the economic system) и сходящо статично-реагиращо статично регулиране
на икономическата система* (convergent static statically-reacting regulation of
the economic system). Според как е ситуиран обектът на икономическото регулиране (регулируемата икономическа подсистема) се разграничават сходящо
статично регулиране на статични икономически системи* (convergent
static regulation on the static economic systems) и сходящо статично регулиране на динамични икономически системи* (convergent static regulation on the
dynamic economic systems) и техните разновидности.
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СХОДЯЩО /КОНВЕРГЕНТНО/ СТАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (convergent static regulation on the economic
system) (ки) – във:
външно сходящо /конвергентно/ статично регулиране на икономическата
система;
вътрешно сходящо /конвергентно/ статично регулиране на икономическата система;
система на сходящо /конвергентно/ статично икономическо регулиране;
система на конвергентно статично икономическо регулиране (същото
като система на сходящо статично икономическо регулиране);
сходящо /конвергентно/ статично регулиране на икономическата система.
СХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
НАРАСТВАЩО-ПОЛОЖИТЕЛНА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (convergently-active increasingly-positive economic retroaction /feed-back/) в
икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно
разновидност на нарастващо-положителната обратна икономическа връзка
и на сходящо-действуващата /конвергентно-действуващата/ обратна
икономическа връзка в система на икономическо регулиране S. Притежава три
свойства. Първо, входните и изходните въздействия на регулиращата
икономическа подсистема R са положителни величини. Второ, операторът
за пропорционално преобразувание R на регулиращата икономическа подсистема R на системата на икономическо регулиране (на регулаторната икономическа система) S има положително значение (R > 0) и затова на сходящото
нарастване на изхода y на регулируемата икономическа подсистема T на системата S отговаря сходящо нарастване на изхода z на регулиращата икономическа подсистема R, т.е. има сходящо нарастване на допълнителния вход ∆x =
z на регулируемата икономическа подсистема T (изразявано чрез допълнителните положителни прирасти, подавани на и произвеждани от регулиращата
подсистема R на всеки функционален цикъл на икономическото регулиране).
Трето, абсолютното значение на оператора за обратна икономическа връзка
е по-малко от единица (|R| < 1) (т.е. R е оператор за отслабващо преобразуване), значението на поведението (изходът y) на системата на икономическо регулиране S е крайна положителна величина и тя е границата на сумата от изходните положителни въздействия на системата, индуцирани от всички (на
брой безкрайно много) функционални цикли на сходящото икономическо ре38
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------гулиране. Предполага се, че операторът T на регулируемата икономическа
подсистема е положителен. На сходящо-действуващата нарастващоположителна обратна икономическа връзка отговарят сходяща /конвергентна/
нарастващо-монотонна функция на икономическото регулиране, сходящо
/конвергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране и система
на сходящо /конвергентно/ нарастващо-монотонно икономическо регулиране.
Системата на сходящото нарастващо-монотонно икономическо регулиране S е
показана на фиг. 1, където yk е дискретната функция на поведението (изхода)
на системата в зависимост от броя k на осъществените функционални цикли на
икономическото регулиране, k – номерът на поредния функционален цикъл на
икономическото регулиране (k = 1, 2, …, ∞), y0 – изходът на икономическата
система S преди осъществяването на първия функционален цикъл на икономическото регулиране (обикновено при постоянни други условия той е равен на
произведението на входа на системата на икономическото регулиране със
значението оператора за права икономическа връзка на регулируемата икономическа подсистема, т.е. y0 = Tx); yº – крайната положителна граница на икономическото регулиране, към която итеративно се стреми поведението на
икономическата система S.
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изход на икономическата система

yk

yº
yk

y0

0

1

2

3
k
Брой функционални цикли на
икономическото регулиране

Фиг. 1. Статична система на сходящо (конвергентно) нарастващомонотонно статично икономическо регулиране

СХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (convergently-active economic
retroaction /feed-back/) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – такава разновидност на обратната икономическа връзка в системата на икономическо регулиране (в регулаторната икономическа система)
S, при която абсолютното значение на оператора за обратна икономическа
връзка (на оператора за пропорционално преобразуване R на регулиращата
икономическа подсистема R на системата S с положителен оператор T на регулируемата икономическа подсистема) е по-малка от единица (|R| < 1), т.е.
когато той е оператор за отслабващо преобразуване (фиг. 1). Тогава значението на поведението (изходът) y на системата на икономическо регулиране S е
крайна величина y0 (положителна или отрицателна), т.е. границата y0 на сумата
от изходните въздействия на системата, индуцирани от всички (на брой безкрайно много) функционални цикли на икономическото регулиране, е крайна (в
случай, че и входът x на системата S е крайна величина). Поведението на ико40
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата система S е сходящо, то итеративно клони към крайната граница
y0: сходящо-действуващата (конвергентно-действуващата) обратна икономическа връзка формира крайна граница на икономическото регулиране.

x

∑

y

T

|R|<1
Фиг. 1. Блок схема на система на икономическо регулиране
(на двуравнищен икономически синтез, изграден от регулируема и регулираща икономическа подсистема) със сходящо (конвергентно) действуваща обратна връзка

При сходящо-действуващата обратна връзка изходът z на регулиращата икономическа подсистема R се конституира като сходяща /конвергентна/ функция
на икономическото регулиране z = Ry. Затова сходящо-действуващата обратна
връзка е механизмът за осъществяването на сходящото /конвергентното/ икономическо регулиране. То е присъщо на системата на сходящо /конвергентно/
икономическо регулиране. При сходящото икономическо регулиране значението на поведението на системата S, представено от нейния изход y, забавено нараства или забавено намалява с всеки следващ функционален цикъл на икономическото регулиране (като резултат от действието на последователно свързаните права и обратна икономическа връзка), тъй като системата акумулира изработваните от регулиращата икономическа подсистема непрекъснато намаляващи по абсолютната си величина положителни или отрицателни импулси.
Когато броят на функционалните цикли клони към безкрайност, величината на
изработваните от регулиращата икономическа подсистема R импулси клони
към нула. В зависимост от това, дали значението на оператора за обратна
връзка R е положителна или е отрицателна величина, се разграничават сходящо-действуваща /конвергентно-действуваща/ положителна обратна икономическа връзка и сходящо-действуваща /конвергентно-действуваща/ отрицателна обратна икономическа връзка.

СХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА (convergently-active economic
retroaction /feed-back/) (ки) – във:
41
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------оператор за сходящо-деействуваща обратна икономическа връзка;
сходящо-действуваща
/конвергентно-действуваща/
нарастващоположителна обратна икономическа връзка;
сходящо-действуваща /конвергентно-действуваща/ обратна икономическа връзка;
сходящо-действуваща /конвергентно-действуваща/ отрицателна обратна икономическа връзка;
сходящо-действуваща /конвергентно-действуваща/ положителна обратна икономическа връзка;
сходящо-действуваща
/конвергентно-действуваща/
понижаващоположителна обратна икономическа връзка.
СХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
ОТРИЦАТЕЛНА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (convergentlyactive negative economic retroaction /feed-back/) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на отрицателната обратна икономическа връзка и на сходящо-действуващата
/конвергентно-действуващата/ обратна икономическа връзка в система на
икономическо регулиране (в регулаторна икономическа система) S. Системата
на сходящото колебателно икономическо регулиране S е показана на фиг. 1,
където yk е дискретната функция на поведението (изхода) на системата в зависимост от броя k на осъществените функционални цикли на икономическото
регулиране, k – номерът на поредния функционален цикъл на икономическото
регулиране (k = 1, 2, …, ∞), y0 – изходът на икономическата система S преди
осъществяването на първия функционален цикъл на икономическото регулиране (обикновено при постоянни други условия той е равен на произведението
на входа на системата на икономическото регулиране със значението на оператора за права икономическа връзка на регулируемата икономическа подсистема, т.е. y0 = Tx); yº – крайната положителна граница на сходящото икономическо регулиране, към която итеративно се стреми поведението на икономическата система S. Притежава две свойства. Първо, операторът за пропорционално преобразувание R на регулиращата икономическа подсистема R
на системата S е отрицателна величина (R < 0) и затова на сходящото нарастване на изхода y на регулируемата икономическа подсистема T на системата S
отговаря сходящо намаляване на изхода z на регулиращата икономическа подсистема R, т.е. има сходящо намаляване на допълнителния вход ∆x = z на регулируемата подсистема T, а на сходящото намаляване на изхода на регулиру42
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------емата икономическа подсистема отговаря сходящо увеличаване на изхода на
регулиращата икономическа подсистема, т.е. има сходящо увеличаване на допълнителния им вход на регулируемата. Второ, абсолютното значение на оператора за обратна връзка е по-малка от единица (|R| < 1) (т.е. R е оператор за
отслабващо действие), значението на поведението (изходът y) на системата на
икономическо регулиране S е крайна величина (положителна или отрицателна)
и тя е границата на сумата от изходните въздействия на системата, индуцирани
от всички (на брой безкрайно много) функционални цикли на сходящото икономическо регулиране. Предполага се, че операторът T на регулируемата икономическа подсистема е положителен. На сходящо-действуващата отрицателна обратна икономическа връзка отговарят сходящата /конвергентната/ колебателна
функция
на
икономическото
регулиране,
сходящото
/конвергентното/ колебателно икономическо регулиране и системата на сходящо /конвергентно/ колебателно икономическо регулиране.
Изход на икономическата система

yk

y0

yº
yk

0

1

2

3

k

Брой функционални цикли на
икономическото регулиране

Фиг. 1. Статична система на сходящо (конвергентно) колебателно статично икономическо регулиране
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
ПОЛОЖИТЕЛНА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА* (convergentlyactive positive economic retroaction /feed-back/) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на положителната обратна икономическа връзка и на сходящо-действуващата
/конвергентно-действуващата/ обратна икономическа връзка в система на
икономическо регулиране (в регулаторна икономическа система) S. Притежава две свойства. Първо, операторът за пропорционално преобразуване R на
регулиращата икономическа подсистема R на системата S има положително
значение (R > 0) и затова на сходящото нарастване на изхода y на регулируемата икономическа подсистема T на системата S отговаря сходящо нарастване на изхода z на регулиращата икономическа подсистема R, т.е. има сходящо
нарастване на допълнителния вход ∆x = z на регулируемата подсистема T, а на
сходящото намаляване на изхода на регулируемата икономическа подсистема
отговаря сходящо намаляване на изхода на регулиращата икономическа подсистема, т.е. има сходящо намаляване на допълнителния вход на регулируемата подсистема. Второ, абсолютното значение на оператора за обратна икономическа връзка е по-малко от единица (|R| < 1) (т.е. R е оператор за отслабващо преобразуване), значението на поведението (изходът y) на системата на
икономическо регулиране S е крайна величина (положителна или отрицателна)
и тя е границата на сумата от изходните въздействия на системата, индуцирани
от всички (на брой безкрайно много) функционални цикли на икономическото
регулиране. Предполага се, че операторът T на регулируемата икономическа
подсистема е положителен. На сходящо-действуващата положителна обратна
икономическа връзка отговарят сходяща /конверентна/ монотонна функция на
икономическото регулиране, сходящо /конвергентно/ монотонно икономическо регулиране и система на сходящо /конвергентно/ монотонно икономическо
регулиране. От своя страна сходящо-действуващата положителна обратна икономическа връзка има две разновидности – сходящо-действуваща
/конвергентно-действуваща/ нарастващо-положителна обратна икономическа връзка и сходящо-действуваща /конвергентно-действуваща/ понижаващо-положителна обратна икономическа връзка.
СХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
ПОЛОЖИТЕЛНА ОБРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА ВРЪЗКА (convergentlyactive positive economic retroaction /feed-back/) (ки) – във:
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сходящо-действуваща
/конвергентно-действуваща/
нарастващоположителна обратна икономическа връзка;
сходящо-действуваща /конвергентно-действуваща/ положителна обратна икономическа връзка;
сходящо-действуваща
/конвергентно-действуваща/
понижаващоположителна обратна икономическа връзка.
СХОДЯЩО-ДЕЙСТВУВАЩА
/КОНВЕРГЕНТНО-ДЕЙСТВУВАЩА/
ПОНИЖАВАЩО-ПОЛОЖИТЕЛНА
ОБРАТНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ВРЪЗКА* (convergently-active decreasingly-positive economic retroaction /feedback/) в икономическа система с пропорционално преобразуване (*) – едновременно разновидност на понижаващо-положителната обратна икономическа връзка и на сходящо-действуващата /конвергентно-действуващата/ обратна икономическа връзка в система на икономическо регулиране (в регулаторна икономическа система) S. Притежава три свойства. Първо, входните и
изходните въздействия на регулиращата икономическа подсистема R са отрицателни величини. Второ, операторът за пропорционално преобразувание R
на регулиращата икономическа подсистема R на системата S има положително значение (R > 0) и затова на сходящото намаляване на изхода y на регулируемата икономическа подсистема T на системата S отговаря сходящо намаляване на изхода z на регулиращата икономическа подсистема R, т.е. има сходящо намаляване на допълнителния вход ∆x = z на регулируемата подсистема T
(изразявано чрез допълнителните отрицателни прирасти, подавани на и произвеждани от регулиращата подсистема на всеки функционален цикъл на икономическото регулиране). Трето, абсолютното значение на оператора за обратна
връзка е по-малко от единица (|R| < 1) (т.е. R е оператор за отслабващо преобразуване), значението на поведението (изходът y) на системата на икономическо регулиране S е крайна отрицателна величина и тя е границата на сумата от
изходните отрицателни въздействия на системата, индуцирани от всички (на
брой безкрайно много) функционални цикли на сходящото икономическо регулиране. Предполага се, че операторът T на регулируемата икономическа
подсистема е положителен. На сходящо-действуващата понижаващоположителна обратна икономическа връзка отговарят сходяща /конвергентна/
понижаващо-монотонна функция на икономическото регулиране, сходящо
/конвергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране и система
на сходящо /конвергентно/ понижаващо-монотонно икономическо регулиране.
Системата на сходящото понижаващо-монотонно икономическо регулиране S
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------е показана на фиг. 1, където yk е дискретната функция на поведението (изхода)
на системата в зависимост от броя k на осъществените функционални цикли на
икономическото регулиране, k – номерът на поредния функционален цикъл на
икономическото регулиране (k = 1, 2, …, ∞), y0 – изходът на икономическата
система S преди осъществяването на първия функционален цикъл на икономическото регулиране (обикновено при постоянни други условия той е равен
на произведението на входа на системата на икономическото регулиране със
значението на оператора за права икономическа връзка на регулируемата
икономическа подсистема, т.е. y0 = Tx); yº – крайната отрицателна граница на
икономическото регулиране, към която итеративно се стреми поведението на
икономическата система S.
Изход на икономическата система
yk

Брой функционални цикли на
икономическото регулиране
0
1

2

3

k

y0

yk
yº

Фиг. 1. Статична система на сходящо понижаващомонотонно статично икономическо регулиране

СХОДЯЩО-КОЛЕБАТЕЛНО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ЛАГОВА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (convergently-oscillatorly-selfregulative lagging dynamic economic system), стабилизиращо-колебателносаморегулираща се лагова динамична икономическа система, (*) – саморегулираща се лагова динамична икономическа система, чието динамично
икономическо поведение колебателно и сходящо се приближава към определено крайно значение. Едновременно разновидност на колебателно46
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------саморегулиращата се лагова динамична икономическа система и сходящосаморегулиращата се лагова динамична икономическа система. Показана е на
фиг. 1, където с y(t) е означен динамичният изход на икономическата система,
а с λ – нейният лаг за един функционален цикъл на икономическато регулиране
(измерен във времеви единици).
Изход на икономическата
система към момент t

y(t)

y(0)

yº
y(t)

0

λ

2λ

3λ

t

Фиг. 1. Сходящо-колебателно-саморегулираща се лагова
динамична икономическа система

СХОДЯЩО-МОНОТОННО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ЛАГОВА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (convergently-monotonouslyself-regulative lagging dynamic economic system), стабилизиращо-монотонносаморегулираща се лагова динамична икономическа система, (*) – саморегулираща се лагова динамична икономическа система, чието динамично
икономическо поведение монотонно и сходящо се приближава към определено
крайно
значение.
Едновременно
разновидност
на
монотонносаморегулиращата се лагова динамична икономическа система и сходящосаморегулиращата се лагова динамична икономическа система. Може да се
реализира в два варианта: като сходящо-нарастващо-монотонносаморегулираща се лагова динамична икономическа система* (convergentlyincreasingly-monotonously-self-regulative lagging dynamic economic system), по47
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------казана на фиг. 1, и като сходящо-понижаващо-монотонно-саморегулираща
се лагова динамична икономическа система* (convergently-аеcreasinglymonotonously-self-regulative lagging dynamic economic system). На фигурата с
y(t) е означен динамичният изход на икономическата система, а с λ – нейният
лаг за един функционален цикъл на икономическато регулиране (измерен във
времеви единици).
Изход на икономическата
система към момент t

y(t)

yº
y(t)

y(0)

0

λ

2λ

3λ

t

Фиг. 1. Сходящо-нарастващо-монотонно-саморегулираща се
лагова динамична икономическа система

СХОДЯЩО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (convergently-self-regulative dynamic economic system) (ки) –
във:
сходящо-колебателно-саморегулираща се лагова динамична икономическа
система;
сходящо-монотонно-саморегулираща се лагова динамична икономическа
система;
сходящо-саморегулираща се лагова динамична икономическа система.
СХОДЯЩО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ЛАГОВА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (convergently-self-regulative lagging dynamic
48
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic system), стабилизиращо-саморегулираща се лагова динамична
икономическа система, – саморегулираща се лагова динамична икономическа
система, чието динамично икономическо поведение постепенно клони към
крайна граница yº. Нейни разновидности са сходящо-монотонносаморегулиращата се лагова динамична икономическа система и сходящоколебателно-саморегулиращата се лагова динамична икономическа система.

СХОДЯЩО-САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ЛАГОВА ДИНАМИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (convergently-self-regulative lagging dynamic
economic system) (ки) – във:
сходящо-колебателно-саморегулираща се лагова динамична икономическа
система;
сходящо-монотонно-саморегулираща се лагова динамична икономическа
система;
сходящо-саморегулираща се лагова динамична икономическа система.
СЦЕПЛЕНИЕ (concatenation) (кд) – във:
икономическо сцепление (същото като икономическа конкатенация;
вж. свободна икономическа полугрупа).
СЪБИРАТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОНЯТИЕ* (collecting /aggregative/
economic concept) – икономическо понятие, в което са изобразени икономически признаци на съвкупност от еднородни икономически предмети (в т.ч. и икономически явления, икономически процеси, икономически обекти, икономически системи). Това, което се утвърждава в събирателното икономическо понятие се отнася до цялата съвкупност от икономически предмети, означавано с
даденото понятие, но не е приложимо към отделни предмети, включени в съвкупността. По такъв начин в него са изобразени съществени икономически
признаци на дадената съвкупност. За разлика от него общото икономическо
понятие е прило жимо към всеки отделен икономически предмет от съвкупността.
СЪБИТИЕ (event) (кд) – във:
абсолютна честота на случайното икономическо събитие;
алгебра на икономическите събития;
алгебра на случайните икономически събития;
σ-алгебра на случайните икономически събития (вж. случайна икономическа величина);
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------апостериорно множество на елементарните икономически събития
(вж. условна икономическа вероятност);
апостериорно пространство на елементарните икономически събития
(вж. условна икономическа вероятност);
априорно множество на елементарните икономически събития (вж.
условна икономическа вероятност);
априорно пространство на елементарните икономически събития (вж.
условна икономическа вероятност);
взаимно-независими случайни икономически събития;
времево икономическо събитие;
вътрешно икономическо събитие;
декомпозиране на пространството на елементарните икономически събития;
декомпозиция от икономически събития (същото като разложение от
икономически събития);
достоверно икономическо събитие;
елементарно икономическо събитие;
зависими случайни икономически събития;
изброимо пространство на елементарните икономически събития (вж.
вероятностно икономическо пространство);
изходно икономическо събитие;
икономическо събитие;
индуциращо пространство на елементарните икономически събития
(вж. случайна икономическа величина);
крайно пространство на елементарните икономически събития (вж.
вероятностно икономическо пространство);
множествено-независими случайни икономически събития;
множество на елементарните икономически събития;
невремево икономическо събитие;
невъзможно икономическо събитие;
независими в съвкупност случайни икономически събития;
независими случайни икономически събития;
независими по двойки случайни икономически събития (вж. независими случайни икономически събития);
неидетифицирано икономическо събитие (вж. идентифицируемост на
икономическата система);
несъвместими случайни икономически събития;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обединение на икономически събития;
относителна честота на случайното икономическо събитие;
произведение от случайни икономически събития (същото като сечение на
икономически събития);
пространство на елементарните икономически събития;
пространство на икономическите събития (същото като фазово пространство на събитията в икономическата система);
противоположно случайно икономическо събитие;
пълна група от икономически събития (същото като разложение от икономически събития);
разлагане на пространството на елементарните икономически събития
(същото като декомпозиране на пространството на елементарните икономически събития);
разложение от икономически събития;
регулярни икономически събития;
сечение на икономически събития;
случайно икономическо събитие;
случайно събитие;
сума от икономически събития (същото като обединение на икономически
събития) ;
събитие в икономиката (вж. икономическо събитие);
съвместими случайни икономически събития;
траектория на икономическите събития (същото като фазова траектория на събитията в икономическата система);
фазов вектор на икономическото събитие (същото като фазов вектор на
икономическото поведение);
фазова точка на икономическото събитие (същото като фазова точка на
събитие в икономическата система и като фазов вектор на икономическото
поведение);
фазова точка на събитие в икономическата система;
фазова траектория на събитията в икономическата система;
фазово пространство на икономическите събития (същото като фазово
пространство на събитията в икономическата система);
фазово пространство на събитията в икономическата система.
СЪБИТИЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (event in the economic
system) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фазова точка на събитие в икономическата система;
фазова траектория на събитията в икономическата система;
фазово пространство на събитията в икономическата система.
СЪВКУПЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ* (joint gross domestic
product – JGDP) (в макр.) (по-точно съвкупен брутен местен продукт) – брутен вътрешен продукт (в макр.), създаден от всички икономически единици
(взети заедно) в дадена страна. Представлява сумата от паричните изражения
на завършените крайни блага, произведени от всички икономически единици
(в т.ч. и фирми) за единица време (обикновено за една година) на територията
на дадена страна, когато в паричната им оценка са включени амортизациите
(в макр.) и e намалена с размера на вноса (в макр.). Той е сумата от (1)
потреблението (включва личното потребление на домакинствата и
потреблението на институциите с нестопанска цел, които не се финансират от
правителството), (2) брутните инвестиции (в макр.) [последните равни на
сумата от нетните инвестиции (в макр.) и амортизацията (в макр.)], (3)
правителствените покупки (в макр.) и (4) нетния експорт (в макр.). Включва
капиталовите блага за възстановяване (в макр.) и затова представлява сума
от нетния вътрешен продукт (в макр.) и амортизациите. Разновидност е на
брутния вътрешен продукт (в макр.) изобщо. Обикновено се означава само
като брутен вътрешен продукт (в макр.).
СЪВКУПЕН БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (joint gross domestic product)
(ки) – във:
предлагане на съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.);
съвкупен брутен вътрешен продукт (в макр.);
търсене на съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.).
СЪВКУПЕН БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (joint gross national
product – JGNP) (в макр.) – брутен национален продукт (в макр.), произведен
от всички икономически единици. Представлява сумата от паричните изражения на завършените крайни блага [намалена с вноса (в макр.)], произведени за
единица време (обикновено за една година) от всички икономически единици
(в т.ч. и фирми) (взети заедно), национално регистрирана към дадена страна
(работещи на територията или извън територията на тази страна), когато в паричната им оценка е включена и амортизацията (в макр.). Той е сумата от (1)
потреблението (включва личното потребление на домакинствата и потреблението на институциите с нестопанска цел, които не се финансират от прави52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телството), (2) брутните инвестиции (в макр.), (3) правителствените покупки
(в макр.), (4) нетния експорт (в макр.) и (5) салдото на външния продукт (в
макр.). Представлява сумата от съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.)
и съвкупното салдо на външния продукт (в макр.) или още сумата от съвкупния
нетен национален продукт (в макр.) и отделната амортизация (в макр.). Той е
една от разновидностите на брутния национален продукт (в макр.) изобщо.
Обикновено се означава само като брутен национален продукт (в макр.).

СЪВКУПЕН БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (joint gross national
product) (ки) – във:
предлагане на съвкупния брутен национален продукт (в макр.);;
съвкупен брутен национален продукт (в макр.);;
търсене на съвкупния брутен национален продукт (в макр.).
СЪВКУПЕН БРУТЕН ПРОДУКТ* (joint gross product – JGP) (в макр.) (*) –
брутен продукт (в макр.), произеведен от всички икономически единици на
дадена страна за единица време (обикновено за една година); обобщаващо понятие за съвкупен краен продукт (в макр.), в който са включени съответните
капиталови блага за възстановяване (в макр.). Равен е на сумата от паричния
израз на съвкупния нетен продукт (в макр.) и съответната амортизация (в
макр.). Проявява се като съвкупен брутен вътрешен продут (в макр.), съвкупен национален брутен вътрешен продукт (в макр.), съвкупен брутен национален продукт (в макр.) и съвкупен брутен цялостен продукт (в макр.).
СЪВКУПЕН БРУТЕН ПРОДУКТ (joint gross product) (ки) – във:
предлагане на съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.);
предлагане на съвкупния брутен национален продукт (в макр.);;
съвкупен брутен вътрешен продукт (в макр.);
съвкупен брутен национален продукт (в макр.);
съвкупен брутен продукт (в макр.);
търсене на съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.);
търсене на съвкупния брутен национален продукт (в макр.).
СЪВКУПЕН ВХОДЕН ПРОДУКТ (joint input product) (в макр.) (подразбира
се като съвкупна входно-продуктова предметна маса) – входен продукт (в
макр.), формиран от всички икономически единици; общо понятие за съвкупен
чист продукт (в макр.) и съвкупен въведен продукт (в макр.), които са негови
разновидности; парично изражение на произведен от всички икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единици (взети заедно в дадена страна) съвкупен чист продукт (в макр.) или
индуциран от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна)
съвкупен въведен продукт (в макр.) в икономическото производство за единица време (обикновено за една година). Съвкупният входен продукт (в макр.) е
сумата от входно-продуктовите предметни междуелементни кванти*
(input-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант),
които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата
от отделните входни продукти (в макр.). Представлява една от формите на
съвкупния външносистемен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния изходен
продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният входен продукт (в
макр.) се представя като разход на съвкупен входен продукт* (joint input
product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на
съвкупен входен продукт* (joint input product incoming) (в макр.) за неговите
купувачи. Като обем съвкупният входен продукт (в макр.) е равен на съвкупните изходни финанси (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ВЪВЕДЕН ПРОДУКТ* (joint ingoing product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна въведено-продуктова предметна маса) (*) – въведен
продукт (в макр.), формиран от всички икономически единици; парично изражение на създаден в икономическото производство от всички производители
чист продукт за единица време (обикновено за една година), приходът от
продажбата на който се привръща в доход (приход от първично разпределение) на всички икономически единици (взети заедно в дадена страна). Съвкупният въведен продукт (в макр.) е сумата от въведено-продуктовите предметни междуелементни кванти* (ingoing-product objective interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните въведени продукти (в макр.). Представлява една от формите на съвкупния извънсистемен
продукт (в макр.). Равен е на съвкупния изведен продукт (в макр.) и на съвкупния чист продукт (в макр.) и е част от агарегатния пълен народностопански
макроикономически продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният въведен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен въведен продукт* (joint ingoing product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като
постъпление на съвкупен въведен продукт* (joint ingoing product incoming) (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.) за неговите купувачи. Като обем съвкупният въведен продукт (в макр.)
е равен на съвкупните крайни финанси (в макр.). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПЕН ВЪЗПРОИЗВЕДЕН ПРОДУКТ* (joint reproduced product) (в
макр.) (подразбира се като съвкупна възпроизведено-продуктова предметна
маса) (*) – възпроизведен продукт (в макр.) на всички икономически единици;
общо понятие за съвкупен стопанствен продукт (в макр.) и съвкупен приведен
продукт (в макр.), които са негови разновидности, както и общо понятие за
съвкупен образуван продукт (в макр.) и съвкупен оползотворен продукт (в
макр.), които също са негови разновидности; кратък израз на операционална
разновидност на агрегатния пълен народностопански макроикономически
продукт (в макр.), който е парично изражение на образуван или оползотворен
от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) всеобхватен
икономически продукт (вж. икономически продукт) за единица време
(обикновено за една година). Съвкупният възпроизведен продукт (в макр.) е
сумата от възпроизведено-продуктовите предметни междуелементни
кванти* (reproduced-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж.
икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на
съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Равен е на сумата от отделните възпроизведени продукти (в макр.).
Той е сумата от съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния
външносистемен продукт (в макр.), които са и негови разновидности и, поточно, разновидности на съвкупния частичен възпроизведен продукт (в макр.).
Негови разновидности са също съвкупният пълен възпроизведен продукт (в
макр.) и съвкупният частичен възпроизведен продукт (в макр.), както и техни
разновидности. Равен е на съвкупния образуван продукт (в макр.) и на
оползотворения дедуциран продукт (в макр.), както и на съвкупния стопанствен продукт (в макр.) и на съвкупния приведен продукт (в макр.). При
покупко-продажба съвкупният възпроизведен продукт (в макр.) се представя
като разход на съвкупен възпроизведен продукт* (joint reproduced product
expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен
възпроизведен продукт* (joint reproduced product incoming) (в макр.) за
неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
СЪВКУПЕН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint extrasystemic
product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна външносистемно-продуктова
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предметна маса) (*) – общо понятие за съвкупен входен продукт (в макр.) и
съвкупен изходен продукт (в макр.), както и за съвкупен остатъчен продукт (в
макр.) и съвкупен граничен продукт (в макр.); частта от всеобхватния икономически продукт (вж. икономически продукт), която се формира (образува
или разпределя) при функционирането на външните икономически връзки (вж.
и икономическа връзка) на системата на съвкупното икономическо производство; парично изражение на частта от всеобхватния икономическия продукт,
произведена от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за
единица време (обикновено за една година), която напуска системата на икономическото производство, за да бъде използван извън нея. Съвкупният външносистемен продукт (в макр.) е сумата от външносистемно-продуктовите
предметни междуелементни кванти* (extrasystemic-product objective
interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс
на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните
външносистемни продукти (в макр.). Той е една от разновидностите на съвкупния частичен продукт (в макр.). Сумата на съвкупния външносистемен
продукт (в макр.) и съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) е съвкупният пълен възпроизведен продукт (в макр.). Негови разновидности са съвкупният входен продукт (в макр.) [който е разновидност на съвкупния частичен
образуван продукт (в макр.) и е общо понятие за съвкупен чист продукт (в
макр.) и съвкупен въведен продукт (в макр.)] и съвкупният изходен продукт (в
макр.) [който е разновидност на съвкупния частичен оползотворен продукт (в
макр.) и е общо понятие за съвкупен краен продукт (в макр.) и съвкупен изведен продукт (в макр.)]. Негови разновидности са също съвкупният остатъчен
продукт (в макр.) [който е общо понятие за съвкупен чист продукт (в макр.) и
съвкупен краен продукт (в макр.)] и съвкупният граничен продукт (в макр.)
[който е общо понятие за съвкупен въведен продукт (в макр.) и съвкупен изведен продукт (в макр.)]. Равен е на съвкупния остатъчен продукт (в макр.) и на
съвкупния граничен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният
външносистемен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен външносистемен продукт* (joint extrasystemic product expenditure) (в макр.) за
неговите продавачи и като постъпление на съвкупен външносистемен продукт* (joint extrasystemic product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Като обем съвкупният външносистемен продукт (в макр.) е равен на съвкупните
външносистемни финанси (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ* (joint domestic product – JDP) (в
макр.) (по-точно съвкупен местен продукт) (*) – вътрешен продукт (в
макр.), произведен от всички икономически единици (в т.ч. и фирми) (взети заедно) на територията на дадена страна за единица време (обикновено за една
година); общо понятие за съвкупен брутен вътрешен продукт (в макр.) и съвкупен нетен вътрешен продукт (в макр.), които са негови разновидности. Той
е една от разновидностите на вътрешния продукт (в макр.) изобщо. Обикновено се означава само като вътрешен продукт (в макр.).
СЪВКУПЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ (joint domestic product) (ки) – във:
съвкупен брутен вътрешен продукт (в макр.);
съвкупен вътрешен продукт (в макр.);
съвкупен нетен вътрешен продукт (в макр.).
СЪВКУПЕН ВЪТРЕШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint intrasystemic
product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна вътрешносистемнопродуктова предметна маса) (*) – общо понятие за съвкупен промеждутъчен
продукт (в макр.) и съвкупен междинен продукт (в макр.), които са негови
разновидности; вътрешносистемен продукт (в макр.), формиран (обазуван
или разпределен) от всички икономически единици в дадена страна; парично
изражение на частта от всеобхватния икономически продукт (вж. икономически продукт), произведена от всички икономически единици (взети заедно в
дадена страна), която се връща в системата на икономическото производство,
за да бъде употребена производително при производството на същия вид или
на други видове продукти за единица време (обикновено за една година). Съвкупният вътрешносистемен продукт (в макр.) е сумата от вътрешносистемно-продуктовите предметни междуелементни кванти* (intrasystemic
product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които
образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от
отделните вътрешносистемни продукти (в макр.). Той е една от разновидностите на съвкупния частичен продукт (в макр.). Сумата на съвкупния
вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния външносистемен продукт (в
макр.) е съвкупния пълен възпроизведен продукт (в макр.). Освен това, сумата
на съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния остатъчен
продукт (в макр.) е съвкупният пълен стопанствен продукт (в макр.), а сумата на съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния граничен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продукт (в макр.) е съвкупният пълен приведен продукт (в макр.). Негови разновидности са съвкупният употребен вътрешносистемен продукт (в макр.)
[който е разновидност на съвкупния частичен употребен продукт (в макр.) и е
същото като съвкупен отделен промеждутъчен продукт (в макр.)] и съвкупният произведен вътрешносистемен продукт (в макр.) [който е разновидност на
съвкупния частичен произведен продукт (в макр.) и е същото като съвкупнен
междинен продукт (в макр.)]. Равен е на съвкупния промеждутъчен продукт
(в макр.) и съвкупния промеждутъчен продукт (в макр.). При покупкопродажба съвкупният вътрешносистемен продукт (в макр.) се представя като
разход на съвкупен вътрешносистемен продукт* (joint intrasystemic product
expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен
вътрешносистемен продукт* (joint intrasystemic product incoming) (в макр.)
за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.).
СЪВКУПЕН ГРАНИЧЕН ПРОДУКТ* (joint boundary product) (в макр.)
(подразбира се като съвкупна гранично-продуктова предметна маса) – общо
понятие за съвкупен въведен продукт (в макр.) и съвкупен изведен продукт (в
макр.) и една от разновидностите на съвкупния външносистемен продукт (в
макр.); парично изражение на индуциран от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) в съвкупното икономическо производство съвкупен въведен продукт (в макр.) или на дедуциран от всички икономически
единици (в дадена страна) съвкупен изведен продукт (в макр.) за единица време (обикновено за една година). Съвкупният граничен продукт (в макр.) е сумата от гранично-продуктовите предметни междуелементни кванти*
(boundary-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния
продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен
е на сумата от отделните гранични продукти (в макр.). Той е една от формите
на съвкупния външносистемен продукт (в макр.). Негови разновидности са
съвкупният въведен продукт (в макр.) [който е разновидност на съвкупния
входен продукт (в макр.) и на съвкупния частичен индуциран продукт (в
макр.)] и съвкупният изведен продукт (в макр.) [който е разновидност на съвкупния изходен продукт (в макр.) и на съвкупния частичен дедуциран продукт
(в макр.)]. Равен е на съвкупния външносистемен продукт (в макр.) и на съвкупния остатъчен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният граничен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен граничен про58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дукт* (joint boundary product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и
като постъпление на съвкупен граничен продукт* (joint boundary product
incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Като обем съвкупният граничнен
продукт (в макр.) е равен на съвкупните гранични финанси (в макр.). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ДЕДУЦИРАН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint
deduced extrasystemic product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна дедуцирано-външносистемно-продуктова предметна маса) (*) – съвкупен външносистемен продукт (в макр.), дедуциран от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна), който е създаден от всички негови производители
за единица време (обикновено за една година). Съвкупният дедуциран външносистемен продукт (в макр.) е сумата от дедуцирано-външносистемнопродуктовите
предметни
междуелементни
кванти*
(deducedextrasystemic-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния
продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен
е на сумата от отделните дедуцирани външносистемни продукти (в макр.).
Той е същото като съвкупен изведен продукт (в макр.) и е разновидност на
съвкупния частичния дедуциран продукт (в макр.). Сумата на съвкупния дедуциран външносистемен продукт (в макр.) и съвкупния дедуциран вътрешносистемен продукт (в макр.) [което е съвкупният междинен продукт (в макр.)]
е съвкупният пълен дедуциран продукт (в макр.). Равен е на съвкупния индуциран външносистемен продукт (в макр.) и на съвкупния употребен външносистемен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният дедуциран външносистемен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен дедуциран външносистемен продукт* (joint deduced extrasystemic product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен
дедуциран външносистемен продукт* (joint deduced extrasystemic product
incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ДЕДУЦИРАН ВЪТРЕШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint
deduced intrasystemic product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна дедуцирано-вътрешносистемно-продуктова предметна маса) (*) – съвкупен дедуциран продукт (в макр.), който се формира при функционирането на вътрешните обратни икономически връзки на системата на икономическото произ59
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство (вж. обратна икономическа връзка); парично изражение на частта от
съвкупния дедуциран продукт (в макр.), оползотворен от всички икономически
единици (взети заедно в дадена страна), която се връща в системата на икономическото производство, за да бъде употребена производително от всички негови производители за единица време (обикновено за една година). Изпълнява
ролята на ендогенен фактор на производството (вж. производствени икономически фактори). Съвкупният дедуциран вътрешносистемен продукт (в макр.)
е сумата от дедуцирано-вътрешносистемно-продуктовите предметни
междуелементни
кванти*
(deduced-intrasystemic-product
objective
interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс
на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните дедуцирани вътрешносистемни продукти (в макр.). Той е една от разновидностите на съвкупния частичен дедуциран продукт (в макр.) и е същото като съвкупен междинен продукт (в макр.). Сумата на съвкупния дедуциран вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния дедуциран външносистемен продукт (в макр.) [който е съвкупният изведеният продукт (в макр.) и е другата
разновидност на съвкупния частичен дедуциран продукт (в макр.)] е съвкупният пълен дедуциран продукт (в макр.). Съвкупният дедуциран вътрешносистемен продукт (в макр.) е равен на съвкупния индуциран вътрешносистемен
продукт (в макр.), както и на съвкупния употребен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният дедуциран вътрешносистемен продукт (в макр.)
се представя като разход на съвкупен дедуциран вътрешносистемен продукт* (joint deduced intrasystemic product expenditure) (в макр.) за неговите
продавачи и като постъпление на съвкупен дедуциран вътрешносистемен
продукт* (joint deduced intrasystemic product incoming) (в макр.) за неговите
купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ДЕДУЦИРАН ГРАНИЧЕН ПРОДУКТ* (joint deduced
boundary product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна дедуцираногранично-продуктова предметна маса) (*) – съвкупен граничен продукт (в
макр.), дедуциран от всички икономически единици (взети заедно в дадена
страна), който е създаден от всички негови производители за единица време
(обикновено за една година). Съвкупният дедуциран граничен продукт (в
макр.) е сумата от дедуцирано-гранично-продуктовите предметни междуелементни кванти* (deduced-boundary-product objective interelement quanta) (в
макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните дедуцирани гранични
продукти (в макр.). Той е същото като съвкупен дедуциран външносистемен
продукт (в макр.) [което е същото като съвкупен изведен продукт (в макр.) и е
разновидност на съвкупния частичния дедуциран продукт (в макр.)]. Сумата
на съвкупния дедуциран граничен продукт (в макр.) и съвкупния дедуциран
вътрешносистемен продукт (в макр.) [което е съвкупният междинен продукт
(в макр.)] е съвкупният пълен дедуциран продукт (в макр.). Равен е на съвкупния индуциран граничен продукт (в макр.) и на съвкупния употребен граниченн
продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният дедуциран граничен
продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен дедуциран граничен
продукт* (joint deduced boundary product expenditure) (в макр.) за неговите
продавачи и като постъпление на съвкупен дедуциран граничен продукт*
(joint deduced boundary product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПЕН ДЕДУЦИРАН ПРОДУКТ* (joint deduced product) (в макр.)
(подразбира се като съвкупна дедуцирано-продуктова предметна маса) (*) –
дедуциран продукт (в макр.), който е използван от всички икономически единици; кратък израз на операционална разновидност на агрегатния пълен народностопански макроикономически продукт (в макр.), който е сумата (в парично изражение) на съвкупния междинен продукт (в макр.) и съвкупния изведен продукт (в макр.), произведени от всички производители за единица време
(обикновено за една година) и дедуцирани (в разходи) от всички икономически
единици (взети заедно в дадена страна), които го изкупуват. Съвкупният дедуциран продукт (в макр.) е сумата от дедуцирано-продуктовите предметни
междуелементни кванти* (deduced-product objective interelement quanta) (в
макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в
границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните дедуцрани продукти (в
макр.). Представлява една от формите на съвкупния приведен продукт (в
макр.) и е разновидност на по-общото понятие за съвкупен оползотворен продукт (в макр.). Съвкупният междинен продукт (в макр.) и съвкупният отделен
изведен продукт (в макр.) са разновидности на съвкупния дедуциран продукт
(в макр.) и, по-точно, на съвкупния частичен дедуциран продукт (в макр.).
Разновидности на съвкупния дедуциран продукт (в макр.) са също съвкупният
пълен дедуциран продукт (в макр.) и съвкупният частичен дедуциран продукт
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в макр.), както и техни разновидности. Равен е на съвкупния индуциран продукт (в макр.) и на съвкупния употребен продукт (в макр.). При покупкопродажба съвкупният дедуциран продукт (в макр.) се представя като разход на
съвкупен дедуциран продукт* (joint deduced product expenditure) (в макр.) за
неговите продавачи и като постъпление на съвкупен дедуциран продукт*
(joint deduced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПЕН ДОХОД (joint income) (ки) – във:
съвкупен национален доход (в макр.);
съвкупен първичен доход (в макр.).
СЪВКУПЕН ЕКСПОРТ (joint export) (ки) – във:
съвкупен нетен експорт (в макр.).
СЪВКУПЕН ИЗВЕДЕН ПРОДУКТ* (joint outgoing product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна изведено-продуктова предметна маса) (*) – изведен
продукт (в макр.), купен и изразходван от всички икономически единици; парично изражение на купен и изразходван от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) краен продукт (в макр.) за единица време
(обикновено за една година), който е създаден от всички негови производители. Съвкупният изведен продукт (в макр.) е сумата от изведено-продуктовите
предметни
междуелементни
кванти*
(outgoing-product
objective
interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс
на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните изведени продукти (в макр.). Представлява една от формите на съвкупния външносистемен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния въведен продукт (в макр.)
и на съвкупния краен продукт (в макр.) и е част от агарегатния пълен народностопански макроикономически продукт (в макр.). При покупкопродажба съвкупният изведен продукт (в макр.) се представя като разход на
съвкупен изведен продукт* (joint outgoing product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен изведен продукт* (joint
outgoing product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Като обем съвкупният изведен продукт (в макр.) е равен на съвкупните чисти финанси (в макр.).
Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПЕН ИЗХОДЕН ПРОДУКТ (joint output product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна изходно-продуктова предметна маса) – изходен продукт (в макр.), формиран от всички икономически единици; общо понятие за
съвкупен краен продукт (в макр.) и съвкупен изведен продукт (в макр.), които
са негови разновидности; парично изражение на произведен от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) съвкупен краен продукт (в
макр.) или индуциран от всички икономически единици (взети заедно в дадена
страна) съвкупен изведен продукт (в макр.) в икономическото производство за
единица време (обикновено за една година). Съвкупният изходен продукт (в
макр.) е сумата от изходно-продуктовите предметни междуелементни
кванти* (output-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)].
Равен е на сумата от отделните изходни продукти (в макр.). Представлява
една от формите на съвкупния външносистемен продукт (в макр.). Равен е на
съвкупния входен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният изходен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен изходен продукт*
(joint output product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен изходен продукт* (joint output product incoming) (в
макр.) за неговите купувачи. Като обем съвкупният изходен продукт (в макр.)
е равен на съвкупните входни финанси (в макр.). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (joint economic product) – вж.
икономически продукт.
СЪВКУПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ (joint economic product) (ки) –
във:
граница на потенциалния съвкупен икономически продукт (вж. макроикономическо продуктовопазарно равновесие);
кинетичен съвкупен икономически продукт (вж. макроикономическо
продуктовопазарно равновесие);
потенциален съвкупен икономически продукт (вж. макроикономическо
продуктовопазарно равновесие);
равновесен съвкупен икономически продукт (вж. макроикономическо
продуктовопазарно равновесие);
съвкупен икономически продукт (вж. икономически продукт).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД* (joint economic labour) – вж. икономически труд.
СЪВКУПЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (joint economic factor) (ки) –
във:
съвкупен производствен икономически фактор (вж. производствен
икономически фактор).
СЪВКУПЕН ИНДУЦИРАН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint
induced extrasystemic product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна индуцирано-външносистемно-продуктова предметна маса) (*) – съвкупен външносистемен продукт (в макр.), индуциран от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година). Съвкупният индуциран външносистемен продукт (в макр.) е сумата от индуцирано-външносистемно-продуктовите предметни междуелементни кванти*
(induced-extrasystemic-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Равен е на сумата от отделните индуцирани външносистемни продукти (в макр.). Той е същото като съвкупен въведен продукт (в макр.) и е разновидност на съвкупния частичен индуциран продукт (в макр.)]. Сумата на съвкупния индуциран външносистемен продукт (в макр.) и съвкупния индуциран
вътрешносистемен продукт (в макр.) [което е съвкупният промеждутъчен
продукт (в макр.)] е съвкупният пълен индуциран продукт (в макр.). Равен е на
съвкупния дедуциран външносистемен продукт (в макр.) и на съвкупния произведен външносистемен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният
индуциран външносистемен продукт (в макр.) се представя като разход на
съвкупен индуциран външносистемен продукт* (joint induced extrasystemic
product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на
съвкупен индуциран външносистемен продукт* (joint induced extrasystemic
product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ИНДУЦИРАН ВЪТРЕШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint
induced intrasystemic product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна индуцирано-вътрешносистемно-продуктова предметна маса) (*) – съвкупен индуциран продукт (в макр.), който се формира при функционирането на вътрешните обратни икономически връзки на системата на икономическото произ64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство (вж. обратна икономическа връзка); парично изражение на частта от
индуцирания продукт (в макр.), образуван от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна), чиято величина е равна на приходите, получени
от продажбата на всички отделни промеждутъчни продукти на тези единици и
която се връща в системата на икономическото производство за единица време
(обикновено за една година). Съвкупният индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.) е сумата от индуцирано-вътрешносистемно-продуктовите
предметни
междуелементни
кванти*
(induced-intrasystemic-product
objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат
[вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните индуцирани вътрешносистемни продукти (в макр.). Той е една от
разновидностите на съвкупния частичен индуциран продукт (в макр.) и е същото като съвкупен промеждутъчен продукт (в макр.). Сумата на съвкупния
индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния индуциран външносистемен продукт (в макр.) [който е съвкупния въведен продукт (в макр.) и
е другата разновидност на съвкупния частичен индуциран продукт (в макр.)] е
съвкупният пълен индуциран продукт (в макр.). Съвкупният индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.) е равен на съвкупния дедуциран вътрешносистемен продукт (в макр.), както и на съвкупния произведен продукт (в
макр.). При покупко-продажба съвкупният индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен индуциран вътрешносистемен продукт* (joint induced intrasystemic product expenditure) (в макр.) за
неговите продавачи и като постъпление на съвкупен индуциран вътрешносистемен продукт* (joint induced intrasystemic product incoming) (в макр.) за
неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
СЪВКУПЕН ИНДУЦИРАН ГРАНИЧЕН ПРОДУКТ* (joint induced
boundary product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна индуцираногранично-продуктова предметна маса) (*) – съвкупен граничен продукт (в
макр.), индуциран от всички икономически единици (взети заедно в дадена
страна) за единица време (обикновено за една година). Съвкупният индуциран
граничен продукт (в макр.) е сумата от индуцирано-гранично-продуктовите
предметни междуелементни кванти* (induced-boundary-product objective
interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните индуцирани гранични продукти (в макр.). Той е същото като съвкупен индуциран
външносистемен продукт (в макр.) [което е същото като съвкупен въведен
продукт (в макр.) и е разновидност на съвкупния частичен индуциран продукт
(в макр.)]. Сумата на съвкупния индуциран граничен продукт (в макр.) и съвкупния индуциран граничен продукт (в макр.) [което е съвкупният промеждутъчен продукт (в макр.)] е съвкупният пълен индуциран продукт (в макр.). Равен е на съвкупния дедуциран граничен продукт (в макр.) и на съвкупния произведен граничен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният индуциран граничен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен индуциран граничен продукт* (joint induced boundary product expenditure) (в макр.)
за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен индуциран граничен
продукт* (joint induced boundary product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ИНДУЦИРАН ПРОДУКТ* (joint induced product) (в макр.)
(подразбира се като съвкупна индуцирано-продуктова предметна маса) (*) –
индуциран продукт (в макр.) от всички икономически единици; кратък израз
на операционална разновидност на агрегатния пълен народностопански макроикономически продукт (в макр.), който е сумата (в парично изражение) на
съвкупния промеждутъчен продукт (в макр.) и съвкупния въведен продукт (в
макр.), произведени от всички производители и индуцирани (в приходи) от
всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за единица време
(обикновено за една година). Съвкупният индуциран продукт (в макр.) е сумата от индуцирано-продуктовите предметни междуелементни кванти*
(induced-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния
продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен
е на сумата от отделните индуцирани продукти (в макр.). Представлява една
от формите на съвкупния приведен продукт (в макр.). Той е разновидност на
по-общото понятие за съвкупен образуван продукт (в макр.). Съвкупният промеждутъчен продукт (в макр.) и съвкупният въведен продукт (в макр.) са разновидности на съвкупния индуциран продукт (в макр.) и, по-точно, на съвкупния частичен индуциран продукт (в макр.). Разновидности на отделния индуциран продукт (в макр.) са също съвкупният пълен индуциран продукт (в
макр.) и съвкупният частичен индуциран продукт (в макр.), както и техни
разновидности. Равен е на съвкупния дедуциран продукт (в макр.) и на съвкуп66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния произведен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният индуциран продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен индуциран продукт* (joint induced product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като
постъпление на съвкупен индуциран продукт* (joint induced product
incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН КРАЕН ПРОДУКТ (joint final product) (в макр.) (подразбира се
като съвкупна крайно-продуктова предметна маса) – краен продукт (в
макр.), произведен от всички икономически единици; парично изражение на
създадения от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) в
съвкупното икономическо производство за единица време (обикновено за една
година) съвкупен употребен продукт (в макр.) над величината на съвкупния
промеждутъчен продукт (в макр.), купен и изразходван от всички негови потребители; съвкупен употребен продукт, който напуска вътрешносистемните
производствени зависимости (осъществявани като вътрешни обратни икономически връзки) в макроикономиката. Съвкупният краен продукт (в макр.) е
сумата от крайно-продуктовите предметни междуелементни кванти*
(final-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант),
които образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите
на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Равен е на сумата от отделните крайни продукти (в макр.). Представлява разликата между съвкупния пълен употребен продукт (в макр.) и съвкупния промеждутъчен продукт (в макр.) и е една от формите на съвкупния външносистемен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния чист продукт (в макр.) и
на съвкупния изходен продукт (в макр.) и е част от агарегатния пълен народностопански макроикономически продукт (в макр.). При покупкопродажба съвкупният краен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен краен продукт* (joint final product expenditure) (в макр.) за неговите
продавачи и като постъпление на съвкупен краен продукт* (joint final
product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Като обем съвкупният краен
продукт (в макр.) е равен на съвкупните въведени финанси (в макр.). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН КРАЕН РАЗХОД* (joint final expenditure) (в макр.) – разход,
направен от всички потребители за закупуването на краен продукт (в макр.),
създаден от всички икономически единици (в дадена страна) в производството
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(вж. икономическо производство) за единица време (обикновено за една година); същото като разход на съвкупни крайни продуктови пари* (joint final
product money expenditure) (в макр.) и като съвкупен краен продуктов паричeн
разход* (joint final product money cost) (в макр.) [вж. съвкупни крайни продуктови пари (в макр.)]. Представлява разликата между паричния разход за закупуването на съвкупния пълен употребен продукт (в макр.) и паричния разход
за закупуването на съвкупния промеждутъчен продукт (в макр.) или, което е
същото, разликата между съвкупния пълен употребен продуктов паричeн
разход* (joint full used product money cost) (в макр.) [вж. съвкупни пълни употребени продуктови пари (в макр.) и съвкупния промеждутъчен продуктов
паричeн разход* (joint intermediate product money cost) (в макр.) [вж. съвкупни
промеждутъчни продуктови пари (в макр.)].

СЪВКУПЕН МЕЖДИНЕН ПРОДУКТ* (joint intersticial product) (в макр.)
(подразбира се като съвкупна междинно-продуктова предметна маса) –
междинен продукт (в макр.), произведен от всички икономически единици в
дадена страна; парично изражение на част от произведения продукт (вж. икономически продукт), чиято величина е равна на разходите, направени за покупката на всички междинни (на всички ендогенни) фактори на неговото производство във всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за
единица време (обикновено за една година) [вж. междинен производствен
фактор (в икон.) и междинен производствен фактор (в макр.)]. Съвкупният
междинен продукт (в макр.) е сумата от междинно-продуктовите предметни междуелементни кванти* (intersticial-product objective interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните междинни
продукти (в макр.). Сумата от съвкупния междинен продукт (в макр.) и съвкупния чист продукт (в макр.) е съвкупният пълен произведен продукт (в
макр.). Представлява една от формите на съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и е същото като съвкупен произведен вътрешносистемен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния промеждутъчен продукт (в макр.) и е
част от агарегатния пълен народностопански макроикономически продукт (в
макр.). При покупко-продажба съвкупният междинен продукт (в макр.) се
представя като разход на съвкупен междинен продукт* (joint intersticial
product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на
съвкупен междинен продукт* (joint intersticial product incoming) (в макр.) за
68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).

СЪВКУПЕН НАЦИОНАЛЕН ДОХОД (joint natonal income) (в макр.) – изразени в парична форма постъпления (парични или натурални), които всички
икономически единици в дадена страна (взети заедно) са придобили от продажбата на основни производствени фактори (в макр.) в качеството им на факторни услуги за единица време, обикновено за една година. Той е част от ценовия
израз на съвкупния пълен произведен продукт (в макр.), в която са начислени
разходите, направени от производителите на икономически продукт за покупка на основните производствени фактори като факторни услуги. Създава се в
икономическото производство на продукта. Получава се, като от съвкупния
пълен произведен продуктов паричeн приход* (joint full produced product
money revenue) (в макр.) [вж. съвкупни пълни произведени продуктови пари (в
макр.)] се приспадне сумата на съвкупния междинен продуктов паричeн
приход* (joint intersticial product money revenue) (в макр.) [вж. съвкупни междинни продуктови пари (в макр.)] и съвкупните преразпределителни плащания
на бизнеса (в макр.). Разновидност е на националния доход (в макр.) изобщо.
СЪВКУПЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ* (joint national product – JSNP) (в
макр.) (*) – национален продукт (в макр.), произведен от всички икономически
единици. Представлява сумата от паричните изражения на завършените крайни блага [намалена с вноса (в макр.)], произведени за единица време (обикновено за една година) от всички икономическа единица (в т.ч. и фирма) (взети
заедно), национално регистрирани към дадена страна (работещи на територията или извън територията на тази страна). Проявява се като съвкупен брутен
национален продукт (в макр.) и съвкупен нетен национален продукт (в макр.).
Той е една от разновидностите на националният продукт (в макр.) изобщо.
Обикновено се означава само като национален продукт (в макр.).
СЪВКУПЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (joint national product) (ки) – във:
съвкупен брутен национален продукт (в макр.);
съвкупен национален продукт (в макр.);
съвкупен нетен национален продукт (в макр.).
СЪВКУПЕН НЕТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ* (joint net domestic product –
JNDP) (в макр.) (по-точно съвкупен нетен местен продукт) –нетен вътрешен продукт (в макр.), създаден от всички икономически единици (взети за69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------едно) в дадена страна. Представлява сумата от паричните изражения на завършените крайни блага, произведени от всички икономически единици (в т.ч. и
фирми) за единица време (обикновено за една година) на територията на дадена страна, когато от паричната им оценка са изключени амортизациите (в
макр.) и e намалена с размера на вноса (в макр.). Той е сумата от (1) потреблението (включва личното потребление на домакинствата и потреблението на
институциите с нестопанска цел, които не се финансират от правителството),
(2) нетните инвестиции (в макр.), (3) правителствените покупки (в макр.) и
(4) нетния експорт (в макр.) като части на съвкупния употребен продукт (в
макр.). Изключва капиталовите блага за възстановяване (в макр.) и затова
представлява разликата между съвкупния брутен вътрешен продукт (в макр.)
и амортизациите като части на съвкупния употребен продукт. Разновидност е
на нетния вътрешен продукт (в макр.) изобщо. Обикновено се означава само
като нетен вътрешен продукт (в макр.).

СЪВКУПЕН НЕТЕН ЕКСПОРТ (single net export – JNE) (в макр.) – разлика
между износа (в макр.) и вноса (в макр.), осъществени от всички икономически
единици (в т.ч. и фирми) (взети заедно) в дадена страна. Същото е като съвкупно експортно салдо. Той е една от разновидностите на нетния експорт (в
макр.) изобщо.
СЪВКУПЕН НЕТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ (joint net national product
– JNNP) (в макр.) – нетен национален продукт (в макр.), произведен от всички
икономически единици. Представлява сумата от паричните изражения на завършените крайни блага [намалена с вноса (в макр.)], произведени за единица
време (обикновено за една година) от всички икономически единици (в т.ч. и
фирми) (взети заедно), национално регистрирана към дадена страна (работещи
на територията или извън територията на тази страна), когато в паричната им
оценка не е включена и амортизацията (в макр.). Той е сумата от (1) потреблението (включва личното потребление на домакинствата и потреблението на
институциите с нестопанска цел, които не се финансират от правителството),
(2) нетните инвестиции (в макр.), (3) правителствените покупки (в макр.), (4)
нетния експорт (в макр.) и (5) салдото на външния продукт (в макр.). Представлява сумата от съвкупния нетен вътрешен продукт (в макр.) и съвкупното
салдо на външния продукт (в макр.) или още разликата между съвкупния брутен национален продукт (в макр.) и съвкупната амортизация (в макр.). Той е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------една от разновидностите на нетния национален продукт (в макр.) изобщо.
Обикновено се означава само като нетен национален продукт (в макр.).

СЪВКУПЕН НЕТЕН ПРОДУКТ (joint net product) (ки) – във:
съвкупен нетен вътрешен продукт (в макр.);
съвкупен нетен национален продукт (в макр.).
СЪВКУПЕН ОБРАЗУВАН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint
generated extrasystemic product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна образувано-външносистемно-продуктова предметна маса) (*) – общо понятие за
съвкупен произведен външносистемен продукт (в макр.) [което е същото като
съвкупен чист продукт (в макр.) и е разновидност на съвкупния частичен произведен продукт (в макр.)] и съвкупен индуциран външносистемен продукт (в
макр.) [което е същото като съвкупен въведен продукт (в макр.) и е разновидност на съвкупния частичен индуциран продукт (в макр.)], които са негови
разновидности; същото като съвкупен входен продукт (в макр.); съвкупен външносистемен продукт (в макр.), образуван от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година).
Съвкупният образуван външносистемен продукт (в макр.) е сумата от образувано-външносистемно-продуктовите предметни междуелементни кванти* (generated-intrasystemic-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж.
икономически квант), които съставят икономическа матрица в границите на
съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Равен е на сумата от отделните образувани външносистемни продукти (в макр.). Той е една от разновидностите на отделния частичен продукт (в
макр.). Сумата на отделния образуван външносистемен продукт (в макр.) и
отделния вътрешносистемен продукт (в макр.) е отделният пълен образуван
продукт (в макр.). Равен е на съвкупния оползотворен външносистемен продукт (в макр.), както и на съвкупния произведен външносистемен продукт (в
макр.) и на съвкупния индуциран външносистемен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният образуван външносистемен продукт (в макр.) се
представя като разход на съвкупен образуван външносистемен продукт*
(joint generated extrasystemic product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен образуван външносистемен продукт*
(joint generated extrasystemic product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПЕН ОБРАЗУВАН ПРОДУКТ* (joint generated product) (в макр.)
(подразбира се като съвкупна образувано-продуктова предметна маса) –
общо понятие за съвкупен произведен продукт (в макр.) и съвкупен индуциран
продукт (в макр.), които са негови разновидности; парично изражение на съвкупен произведен продукт (в макр.) от всички икономически единици (взети
заедно в дадена страна) или на съвкупен индуциран продукт от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено
за една година). Съвкупният образуван продукт (в макр.) е сумата от образувано-продуктовите предметни междуелементни кванти* (generatedproduct objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които
съставят икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат
[вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните образувани продукти (в макр.). Той е една от формите на съвкупния
възпроизведен продукт (в макр.) и е сумата от съвкупния вътрешносистемен
продукт (в макр.) и съвкупния входен продукт (в макр.), които са и негови разновидности и, по-точно, на съвкупния частичен образуван продукт (в макр.).
Равен е на съвкупния оползотворен продукт (в макр.), както и на съвкупния
произведен продукт (в макр.) и на съвкупния индуциран продукт (в макр.). При
покупко-продажба съвкупният образуван продукт (в макр.) се представя като
разход на съвкупен образуван продукт* (joint generated product expenditure) (в
макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен образуван продукт* (joint generated product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ (joint social product) (същото като
съвкупен общестевен икономически продукт) – икономически продукт, който едновременно е агрегатен народностопански макроикономически продукт и пълен икономически продукт (вж. икономически продукт), т.е. е агрегатен пълен народностопански макроикономически продукт* (aggregate
full all-macroeconomic product). Като термин обичайно се използва в марксистката политическа икономия.
СЪВКУПЕН ОПОЛЗОТВОРЕН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint
utilized extrasystemic product) (в макр.) (подразбира се като съкупна оползотворено-външносистемно-продуктова предметна маса) (*) – общо понятие
за съвкупен употребен външносистемен продукт (в макр.) [което е същото като съвкупен краен продукт (в макр.) и е разновидност на съвкупния частичен
72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------употребен продукт (в макр.)] и съвкупен дедуциран външносистемен продукт
(в макр.) [което е същото като съвкупен изведен продукт (в макр.) и е разновидност на съвкупния частичен дедуциран продукт (в макр.)], които са негови
разновидности; същото като съвкупен изходен продукт (в макр.); съвкупен
външносистемен продукт (в макр.), оползотворен от всички икономически
единици (взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една
година). Съвкупният оползотворен външносистемен продукт (в макр.) е сумата от оползотворено-външносистемно-продуктовите предметни междуелементни кванти* (utilized-extrasystemic-product objective interelement quanta)
(в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в
границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните оползотворени външносистемни продукти (в макр.). Той е една от разновидностите на съвкупния
частичен продукт (в макр.). Сумата на съвкупния оползотворен външносистемен продукт (в макр.) и съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) е
съвкупният пълен оползотворен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния образуван външносистемен продукт (в макр.), както и на съвкупния употребен
външносистемен продукт (в макр.) и на съвкупния дедуциран външносистемен
продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният оползотворен външносистемен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен оползотворен външносистемен продукт* (joint utilized extrasystemic product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен
оползотворен външносистемен продукт* (joint utilized extrasystemic product
incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ОПОЛЗОТВОРЕН ПРОДУКТ* (joint utilized product) (в макр.)
(подразбира се като съвкупна оползотворено-продуктова предметна маса)
(*) – общо понятие за съвкупен употребен продукт (в макр.) и съвкупен дедуциран продукт (в макр.), които са негови разновидности; парично изражение
на съвкупен употребен продукт (в макр.), произведен от всички икономически
единици (взети заедно в дадена страна), или на съвкупен дедуциран продукт от
всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година). Съвкупният оползотворен продукт (в макр.) е
сумата от оползотворено-продуктовите предметни междуелементни
кванти* (utilized-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответ73
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)].
Равен е на сумата от отделните оползотворени продукти (в макр.). Той е една
от формите на съвкупния възпроизведен продукт (в макр.) и е сумата от съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния изходен продукт (в
макр.), които са и негови разновидности и, по-точно, на съвкупния частичен
оползотворен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния образуван продукт (в
макр.), както и на съвкупния употребен продукт (в макр.) и на съвкупния дедуциран продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният оползотворен
продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен оползотворен продукт* (joint utilized product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като
постъпление на съвкупен оползотворен продукт* (joint utilized product
incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПЕН ОСТАТЪЧЕН ПРОДУКТ* (joint residual product) (в макр.)
(подразбира се като съвкупна остатъчно-продуктова предметна маса) –
общо понятие за съвкупен чист продукт (в макр.) и съвкупен краен продукт (в
макр.) и една от разновидностите на съвкупния външносистемен продукт (в
макр.); парично изражение на произведен от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) в икономическото производство съвкупен чист
продукт (в макр.) [като остатък над величината на съвкупния междинен продукт (в макр.)] или на употребен от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) съвкупен краен продукт (в макр.) [като остатък над величината на съвкупния промеждутъчен продукт (в макр.)] за единица време
(обикновено за една година). Съвкупният остатъчен продукт (в макр.) е сумата от остатъчно-продуктовите предметни междуелементни кванти*
(residual-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния
продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен
е на сумата от отделните остатъчни продукти (в макр.). Той е една от формите на съвкупния външносистемен продукт (в макр.). Негови разновидности
са съвкупният чист продукт (в макр.) [който е разновидност на съвкупния
входен продукт (в макр.) и на съвкупния частичен произведен продукт (в
макр.)] и съвкупният краен продукт (в макр.) [който е разновидност на съвкупния изходен продукт (в макр.) и на съвкупния частичен употребен продукт
(в макр.)]. Равен е на съвкупния външносистемен продукт (в макр.) и на съвкупния граничен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният остатъ74
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен остатъчен продукт* (joint residual product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като
постъпление на съвкупен остатъчен продукт* (joint residual product
incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Като обем съвкупният остатъчен
продукт (в макр.) е равен на съвкупните остатъчни финанси (в макр.). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИЗЛИШЪК (joint consumer's surplus) (ки)
– във:
агрегатен съвкупен потребителски излишък (в микр.).
СЪВКУПЕН ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ПРИХОД* (joint redistribution
revenue) (в макр.) – приход, получен от всички икономически единици в дадена
страна (взети заедно) от преразпределение на дохода (в макр.). Същото е като
съвкупен промеждутъчен финансов паричeн приход* (joint intermediate
financial money revenue) (в макр.) [вж. съвкупни промеждутъчни финансови
пари (в макр.)]. Той е една от разновидностите на преразпределителния приход
(в макр.) изобщо.
СЪВКУПЕН ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН РАЗХОД* (joint redistribution
spending) (в макр.) – разход, направен от всички икономически единици в дадена страна (взети заедно) при преразпределение на дохода (в макр.). Същото е
като съвкупен промеждутъчен финансов паричeн разход* (joint intersticial
financial money cost) (в макр.) [вж. съвкупни промеждутъчни финансови пари
(в макр.)]. Той е една от разновидностите на преразпределителния разход (в
макр.) изобщо.
СЪВКУПЕН ПРИВЕДЕН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint
reduced extrasystemic product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна приведено-външносистемно-продуктова предметна маса) (*) – общо понятие за
съвкупен индуциран граничен продукт (в макр.) [което е същото като съвкупен
въведен продукт (в макр.) и е разновидност на съвкупния частичен индуциран
продукт (в макр.)] и съвкупен дедуциран граничен продукт (в макр.) [което е
същото като съвкупен изведен продукт (в макр.) и е разновидност на съвкупния
частичен дедуциран продукт (в макр.)], които са негови разновидности; същото като съвкупен граничен продукт (в макр.); съвкупен външносистемен продукт (в макр.), приведен от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година). Съвкупният при75
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------веден външносистемен продукт (в макр.) е сумата от приведеновъншносистемно-продуктовите предметни междуелементни кванти*
(reduced-extrasystemic-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Равен е на сумата от отделните приведени външносистемни продукти
(в макр.). Той е една от разновидностите на съвкупния частичен продукт (в
макр.). Сумата на съвкупния приведен външносистемен стопанствен продукт
(в макр.) и съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) е съвкупният пълен приведен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния стопанствен външносистемен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният приведен
външносистемен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен приведен външносистемен продукт* (joint reduced extrasystemic product
expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен
приведен външносистемен продукт* (joint reduced extrasystemic product
incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ПРИВЕДЕН ПРОДУКТ* (joint reduced product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна приведено-продуктова предметна маса) (*) – приведен продукт (в макр.) на всички икономически единици; общо понятие за
съвкупен индуциран продукт (в макр.) и съвкупен дедуциран продукт (в макр.),
които са негови разновидности; кратък израз на операционална разновидност
на агрегатния пълен народностопански макроикономически продукт (в макр.),
който е парично изражение на индуциран (в приход) или на дедуциран (в разход) от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) всеобхватен икономически продукт (вж. икономически продукт) за единица време
(обикновено за една година). Съвкупният приведен продукт (в макр.) е сумата
от приведено-продуктовите предметни междуелементни кванти* (reduced-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант),
които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата
от отделните приведени продукти (в макр.). Представлява разновидност на
по-общото понятие за съвкупен възпроизведен продукт (в макр.) и е сумата от
съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния граничен
продукт (в макр.), които са и негови разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупния частичен приведен продукт (в макр.). Негови разно76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности са също съвкупният пълен приведен продукт (в макр.) и съвкупният
частичен приведен продукт (в макр.), както и техни разновидности. Равен е на
съвкупния индуциран продукт (в макр.) и на съвкупния дедуциран продукт (в
макр.), както и на съвкупния стопанствен продукт (в макр.). При покупкопродажба съвкупният приведен продукт (в макр.) се представя като разход на
съвкупен приведен продукт* (joint reduced product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен приведен продукт* (joint
reduced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПЕН ПРИХОД (joint revenue) (ки) – във:
съвкупен входен продукт (в макр.);
съвкупен преразпределителен приход (в макр.).
СЪВКУПЕН ПРОДУКТ (joint product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна
продуктова предметна маса) (*) – кратък израз на операционална разновидност на съвкупния макроикономически продукт* (joint macroeconomic
product) (вж. икономически продукт), която е парично изражение на макроикономически продукт (също), който се възпроизвежда (произвежда и употребява) (вж. икономическо възпроизводство) във всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година).
Съвкупният продукт (в макр.) е сумата от продуктовите предметни междуелементни кванти* (product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Равен е на сумата от съответните отделни продукти (в макр.). Конституира се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки
(в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Негови разновидности са съвкупният пълен
продукт (в макр.), съвкупният частичен продукт (в макр.), съвкупният произведен продукт (в макр.) [в т.ч. съвкупният пълен произведен продукт (в макр.)
и съвкупният частичен произведен продукт (в макр.)], съвкупният употребен
продукт (в макр.) [в т.ч. съвкупният пълен употебен продукт (в макр.) и съвкупният частичен употребен продукт (в макр.)], както и техните разновидности. При покупко-продажба съвкупният продукт (в макр.) се представя
като разход на съвкупен продукт* (joint product expenditure) (в макр.) за него-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вите продавачи и като постъпление на съвкупен продукт* (joint product
incoming) (в макр.) за неговите купувачи.

СЪВКУПЕН ПРОДУКТ (joint product) (ки) – във:
съвкупен брутен вътрешен продукт (в макр.);
съвкупен брутен национален продукт (в макр.);
съвкупен брутен продукт (в макр.);
съвкупен въведен продукт (в макр.);
съвкупен възпроизведен продукт (в макр.);
съвкупен външносистемен продукт (в макр.);
съвкупен вътрешен продукт (в макр.);
съвкупен вътрешносистемен продукт (в макр.);
съвкупен граничен продукт (в макр.);
съвкупен дедуциран продукт (в макр.);
съвкупен изведен продукт (в макр.);
съвкупен изходен продукт (в макр.);
съвкупен индуциран продукт (в макр.);
съвкупен краен продукт (в макр.);
съвкупен междинен продукт (в макр.);
съвкупен национален продукт (в макр.);
съвкупен нетен вътрешен продукт (в макр.);
съвкупен нетен национален продукт (в макр.);
съвкупен образуван продукт (в макр.);
съвкупен обществен продукт;
съвкупен оползотворен продукт (в макр.);
съвкупен остатъчен продукт (в макр.);
съвкупен приведен продукт (в макр.);
съвкупен продукт (в макр.);
съвкупен произведен продукт (в макр.);
съвкупен промеждутъчен продукт (в макр.);
съвкупен пълен продукт (в макр.);
съвкупен стопанствен продукт (в макр.);
съвкупен употребен продукт (в макр.);
съвкупен частичен продукт (в макр.);
съвкупен чист продукт (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПЕН ПРОИЗВЕДЕН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint
produced extrasystemic product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна произведено-външносистемно-продуктова предметна маса) (*) – съвкупен външносистемен продукт (в макр.), произведен от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година).
Съвкупният произведен външносистемен продукт (в макр.) е сумата от произведено-външносистемно-продуктовите
предметни
междуелементни
кванти* (produced-extrasystemic-product objective interelement quanta) (в макр.)
(вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки
(в макр.)]. Равен е на сумата от отделните произведени външносистемни продукти (в макр.). Той е същото като съвкупен чист продукт (в макр.) и е разновидност на съвкупния частичния произведен продукт (в макр.). Сумата на съвкупния произведен външносистемен продукт (в макр.) и съвкупния произведен
вътрешносистемен продукт (в макр.) [което е съвкупният междинен продукт
(в макр.)] е съвкупният пълен произведен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния употребен външносистемен продукт (в макр.) и на съвкупния индуциран
външносистемен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният произведен външносистемен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен произведен външносистемен продукт* (joint produced extrasystemic
product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на
съвкупен произведен външносистемен продукт* (joint produced extrasystemic
product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ПРОИЗВЕДЕН ВЪТРЕШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint
produced intrasystemic product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна произведено-вътрешносистемно-продуктова предметна маса) (в макр.) (*) – съвкупен произведен продукт (в макр.), който се формира при функционирането на
вътрешните обратни икономически връзки на системата на икономическото
производство (вж. обратна икономическа връзка); парично изражение на
частта от съвкупния произведен продукт (в макр.), образуван от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна), чиято величина е равна на
разходите, направени за покупката на всички междинни (на всички ендогенни)
фактори на неговото производство и която се връща в системата на икономическото производство за единица време (обикновено за една година). Изпълнява ролята на ендогенен фактор на производството (вж. производствени иконо79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически фактори). Съвкупният произведен вътрешносистемен продукт (в
макр.) е сумата от произведено-вътрешносистемно-продуктовите предметни междуелементни кванти* (produced-intrasystemic-product objective
interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс
на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните произведени продукти (в макр.). Той е една от разновидностите на съвкупния частичен произведен продукт (в макр.) и е същото като съвкупен междинен продукт (в макр.). Сумата на съвкупния произведен вътрешносистемен продукт (в
макр.) и съвкупния произведен външносистемен продукт (в макр.) [който е
съвкупният чист продукт (в макр.) и е другата разновидност на съвкупния
частичен произведен продукт (в макр.)] е съвкупният пълен произведен продукт (в макр.). Съвкупният произведен вътрешносистемен продукт (в макр.) е
равен на съвкупния употребен вътрешносистемен продукт (в макр.), както и
на съвкупния индуциран продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният
произведен вътрешносистемен продукт (в макр.) се представя като разход на
съвкупен произведен вътрешносистемен продукт* (joint produced
intrasystemic product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен произведен вътрешносистемен продукт* (joint
produced intrasystemic product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ПРОИЗВЕДЕН ОСТАТЪЧЕН ПРОДУКТ* (joint produced
residual product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна произведеноостатъчно-продуктова предметна маса) (*) – съвкупен остатъчен продукт
(в макр.), произведен от всички икономически единици (взети заедно в дадена
страна) за единица време (обикновено за една година). Съвкупният произведен
остатъчен продукт (в макр.) е сумата от произведено-остатъчнопродуктовите предметни междуелементни кванти* (produced-residualproduct objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които
образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от
отделните произведени остатъчни продукти (в макр.). Той е същото като
съвкупен произведен външносистемен продукт (в макр.) [което е същото като
съвкупен чист продукт (в макр.) и е разновидност на съвкупния частичния
произведен продукт (в макр.)]. Сумата на съвкупния произведен остатъчен
продукт (в макр.) и съвкупия произведен вътрешносистемен продукт (в макр.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[което е съвкупният междинен продукт (в макр.)] е съвкупният пълен произведен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния употребен остатъчен (в макр.)
и на съвкупния индуциран остатъчен продукт (в макр.). При покупкопродажба съвкупният произведен остатъчен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен произведен остатъчен продукт* (joint produced
residual product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен произведен остатъчен продукт* (joint produced residual
product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПЕН ПРОИЗВЕДЕН ПРОДУКТ* (joint produced product) (в макр.)
(подразбира се като съвкупна произведено-продуктова предметна маса) (*) –
произведен продукт (в макр.) от всички икономически единици; парично изражение на създаден и предложен от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) всеобхватен икономически продукт (вж. икономически
продукт) за единица време (обикновено за една година). Равен е на сумата от
отделните произведени продукти (в макр.). Съвкупният произведен продукт
(в макр.) е сумата от произведено-продуктовите предметни междуелементни кванти* (produced-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж.
икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на
съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Представлява една от формите на съвкупния стопанствен продукт (в
макр.). Разновидност е на по-общото понятие за съвкупен образуван продукт
(в макр.). Той е сумата от съвкупния междинен продукт (в макр.) и съвкупния
чист продукт (в макр.), които са и негови разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупния частичен произведен продукт (в макр.). Негови разновидности са съвкупният пълен произведен продукт (в макр.) и съвкупният
частичен произведен продукт (в макр.), както и техни разновидности. Равен е
на съвкупния употребен продукт (в макр.) и на съвкупния индуциран продукт
(в макр.). При покупко-продажба съвкупният произведен продукт (в макр.) се
представя като разход на съвкупен произведен продукт* (joint produced
product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на
съвкупен произведен продукт* (joint produced product incoming) (в макр.) за
неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (joint
production economic factor) – вж. производствен икономически фактор.
СЪВКУПЕН ПРОМЕЖДУТЪЧЕН ПРОДУКТ* (joint intermediate product) (в
макр.) (подразбира се като съвкупна промеждутъчно-продуктова предметна маса) – промеждутъчен продукт (в макр.), произведен от всички икономически единици; парично изражение на създаден от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) в съвкупното икономическо производство
продукт (вж. икономически продукт), който се изкупува за производствени
потребности (като производителен икономически продукт в качеството му на
производствен икономически фактор) от всички производители в народното
стопанство на даденатата страна за единица време (обикновено за една година). Съвкупният промеждутъчен продукт (в макр.) е сумата от промеждутъчно-продуктовите предметни междуелементни кванти* (intermediateproduct objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които
образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Сумата от съвкупния
промеждутъчен продукт (в макр.) и съвкупния краен продукт (в макр.) е съвкупният пълен употребен продукт (в макр.). Представлява една от формите на
съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и е същото като съвкупен
употребен вътрешносистемен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния междинен продукт (в макр.) и е част от агарегатния пълен народностопански макроикономически продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният промеждутъчен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен промеждутъчен продукт* (joint intermediate product expenditure) (в макр.) за неговите
продавачи и като постъпление на съвкупен промеждутъчен продукт* (joint
intermediate product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ПЪЛЕН ВЪЗПРОИЗВЕДЕН ПРОДУКТ* (joint full reproduced
product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна пълно-възпроизведенопродуктова предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупния възпроизведен
продукт (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се представи като сума от всички негови съставни части. Равен е на сумата от отделните пълни възпроизведени продукти (в макр.). Той е сумата от
съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния външносистемен
продукт (в макр.), които са разновидности на съвкупния частичен възпроизве82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ден продукт (в макр.). Негови разновидности са съвкупният пълен стопанствен продукт (в макр.) [равен на сумата от съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния остатъчен продукт (в макр.), които са разновидности на съвкупния частичен стопанствен продукт (в макр.)] и съвкупният пълен приведен продукт (в макр.) [равен на сумата от съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния граничен продукт (в макр.), които са
разновидности на съвкупния частичен приведен продукт (в макр.)]. Негови
разновидности са също съвкупният пълен образуван продукт (в макр.) [равен
на сумата от съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния входен продукт (в макр.), които са разновидности на съвкупния частичен образуван продукт (в макр.)] и съвкупнит пълен оползотворен продукт (в макр.) [равен на сумата от съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния
изходен продукт (в макр.), които са разновидности на съвкупния частичен
оползотворен продукт (в макр.)]. Равен е на съвкупния пълен стопанствен
продукт (в макр.) и на съвкупния пълен приведен продукт (в макр.), както и на
съвкупния пълен образуван продукт (в макр.) и на съвкупния пълен оползотворен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният пълен възпроизведен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен пълен възпроизведен продукт* (joint full reproduced product expenditure) (в макр.) за неговите
продавачи и като постъпление на съвкупен пълен възпроизведен продукт*
(joint full reproduced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ПЪЛЕН ДЕДУЦИРАН ПРОДУКТ* (joint full deduced product)
(в макр.) (подразбира се като съвкупна пълно-дедуцирано-продуктова предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупния дедуциран продукт (в макр.),
чиято величина може според някакъв функционален признак да се представи
като сума от всички негови съставни части. Равен е на сумата от отделните
пълни дедуцирани продукти (в макр.). Той е сумата от съвкупния междинен
продукт (в макр.) [което е същото като съвкупен дедуциран вътрешносистемен продукт (в макр.)] и съвкупния изведен продукт (в макр.) [което е същото
като съвкупен дедуциран външносистемен продукт (в макр.)], които от своя
страна са разновидности на съвкупния частичен дедуциран продукт (в макр.).
Равен е на съвкупния пълен индуциран продукт (в макр.), както и на съвкупния
пълен употребен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният пълен
дедуциран продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен пълен дедуциран продукт* (joint full deduced product expenditure) (в макр.) за неговите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продавачи и като постъпление на съвкупен пълен дедуциран продукт* (joint
full deduced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПЕН ПЪЛЕН ИНДУЦИРАН ПРОДУКТ* (joint full induced product)
(в макр.) (подразбира се като съвкупна пълно-индуцирано-продуктова предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупния индуциран продукт (в макр.),
чиято величина може според някакъв функционален признак да се представи
като сума от всички негови съставни части. Равен е на сумата от отделните
пълни индуцирани продукти (в макр.). Той е сумата от съвкупния промеждутъчен продукт (в макр.) [което е същото като съвкупен индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.)] и съвкупния въведен (в макр.) [което е същото като съвкупен индуциран външносистемен продукт (в макр.)], които от своя
страна са разновидности на съвкупния частичен индуциран продукт (в макр.).
Равен е на съвкупния пълен дедуциран продукт (в макр.), както и на съвкупния
пълен произведен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният пълен
индуциран продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен пълен индуциран продукт* (joint full induced product expenditure) (в макр.) за неговите
продавачи и като постъпление на съвкупен пълен индуциран продукт* (joint
full induced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ПЪЛЕН ОБРАЗУВАН ПРОДУКТ* (joint full generated product)
(в макр.) (подразбира се като съвкупна пълно-образувано-продуктова предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупния образуван продукт (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се представи като сума от всички негови съставни части. Равен е на сумата от отделните пълни образувани продукти (в макр.). Той е сумата от съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния входен продукт (в макр.), които са разновидности на съвкупния частичен образуван продукт (в макр.). Негови разновидности са съвкупният пълен произведен продукт (в макр.) [равен на сумата
от съвкупния междинен продукт (в макр.) и съвкупния чист продукт (в макр.),
които са разновидности на съвкупния частичен произведен продукт (в макр.)]
и съвкупния пълен индуциран продукт (в макр.) [равен на сумата от съвкупния
промеждутъчен продукт (в макр.) и съвкупния въведен продукт (в макр.), които са разновидности на съвкупния частичен индуциран продукт (в макр.)].
Равен е на съвкупния пълен оползотворен продукт (в макр.), както и на съвкуп84
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния пълен произведен продукт (в макр.) и на съвкупния пълен индуциран продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният пълен образуван продукт (в
макр.) се представя като разход на съвкупен пълен образуван продукт* (joint
full generated product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен пълен образуван продукт* (joint full generated product
incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ПЪЛЕН ОПОЛЗОТВОРЕН ПРОДУКТ* (joint full utilized
product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна пълно-оползотворенопродуктова предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупния оползотворен
продукт (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се представи като сума от всички негови съставни части. Равен е на сумата от отделните пълни образувани продукти (в макр.). Той е сумата от съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния изходен продукт (в
макр.), които са разновидности на съвкупния частичен оползотворен продукт
(в макр.). Негови разновидности са съвкупният пълен употребен продукт (в
макр.) [равен на сумата от съвкупния промеждутъчен продукт (в макр.) и съвкупния краен продукт (в макр.), които са разновидности на съвкупния частичен употребен продукт (в макр.)] и съвкупния пълен дедуциран продукт (в
макр.) [равен на сумата от съвкупния междинен продукт (в макр.) и съвкупния
изведен продукт (в макр.), които са разновидности на съвкупния частичен дедуциран продукт (в макр.)]. Равен е на съвкупния пълен образуван продукт (в
макр.), както и на съвкупния пълен употребен продукт (в макр.) и на съвкупния
пълен дедуциран продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният пълен
оползотворен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен пълен
оползотворен продукт* (joint full utilized product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен пълен оползотворен продукт* (joint full utilized product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.). Вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ПЪЛЕН ПРИВЕДЕН ПРОДУКТ* (joint full reduced product) (в
макр.) (подразбира се като съвкупна пълно-приведено-продуктова предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупния приведен продукт (в макр.), чиято
величина може според някакъв функционален признак да се представи като
сума от всички негови съставни части. Равен е на сумата от отделните пълни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------приведени продукти (в макр.). Той е разновидност на съвкупния пълен възпроизведен продукт и е сумата от съвкупния вътрешносистемен продукт (в
макр.) и съвкупния граничен продукт (в макр.), които, от своя страна, са разновидности на съвкупния частичен приведен продукт (в макр.). Негови разновидности са съвкупният пълен индуциран продукт (в макр.) [равен на сумата
от съвкупния промеждутъчен продукт (в макр.) и съвкупния въведен продукт
(в макр.), които са разновидности на съвкупния частичен индуциран продукт
(в макр.)] и съвкупният пълен дедуциран продукт (в макр.) [равен на сумата от
съвкупния междинен продукт (в макр.) и съвкупния изведен продукт (в макр.),
които са разновидности на съвкупния частичен дедуциран продукт (в макр.)].
Равен е на съвкупния пълен стопанствен продукт (в макр.), както и на съвкупния пълен индуциран продукт (в макр.) и на съвкупния пълен дедуциран продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният пълен приведен продукт (в
макр.) се представя като разход на съвкупен пълен приведен продукт* (joint
full reduced product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен пълен приведен продукт* (joint full reduced product
incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ПЪЛЕН ПРОДУКТ* (joint full product) (в макр.) (подразбира се
като съвкупна пълно-продуктова предметна маса) (в макр.) (*) – парично
изражение на възпроизведен (образуван или оползотворен) от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) всеобхватен икономически
продукт (вж. икономически продукт) за единица време (обикновено за една
година), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички негови съставни части [от всички негови съвкупни частични продукти (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните пълни
продукти (в макр.). Той е една от разновидностите на пълния продукт (в
макр.). Негови разновидности са съвкупният пълен възпроизведен продукт (в
макр.) [равен на сумата от съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и
съвкупния външносистемен продукт (в макр.)], съвкупният пълен стопанствен продукт (в макр.) [равен на сумата от съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния остатъчен продукт (в макр.)], съвкупният пълен
приведен продукт (в макр.) [равен на сумата от съвкупния вътрешносистемен
продукт (в макр.) и съвкупния граничен продукт (в макр.)]. Негови разновидности са съвкупният пълен произведен продукт (в макр.), съвкупният пълен
индуциран продукт (в макр.), съвкупният пълен употребен продукт (в макр.) и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупният пълен дедуциран продукт (в макр.), както и техни разновидности.
При покупко-продажба съвкупният пълен продукт (в макр.) се представя като
разход на съвкупен пълен продукт* (joint full product expenditure) (в макр.) за
неговите продавачи и като постъпление на съвкупен пълен продукт* (joint
full product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс
на междуелементните връзки (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ПЪЛЕН ПРОИЗВЕДЕН ПРОДУКТ* (joint full produced
product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна пълно-произведенопродуктова предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупния произведен
продукт (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се представи като сума от всички негови съставни части. Равен е на сумата от отделните пълни произведени продукти (в макр.). Той е сумата от съвкупния междинен продукт (в макр.) [което е същото като съвкупен произведен
вътрешносистемен продукт (в макр.)] и съвкупния чист продукт (в макр.)
[което е същото като съвкупен произведен външносистемен продукт (в макр.)],
които от своя страна са разновидности на съвкупния частичен произведен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния пълен употребен продукт (в макр.), както
и на съвкупния пълен индуциран продукт (в макр.). При покупко-продажба
съвкупният пълен произведен продукт (в макр.) се представя като разход на
съвкупен пълен произведен продукт* (joint full produced product expenditure)
(в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен пълен произведен продукт* (joint full produced product incoming) (в макр.) за неговите
купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ПЪЛЕН СТОПАНСТВЕН ПРОДУКТ* (joint full protoeconomized product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна пълно-стопанственопродуктова предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупния стопанствен
продукт (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се представи като сума от всички негови съставни части. Равен е на сумата от отделните пълни стопанствени продукти (в макр.). Той е
разновидност на съвкупния пълен възпроизведен продукт и е сумата от съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния остатъчен продукт
(в макр.), които, от своя страна, са разновидности на съвкупния частичен стопанствен продукт (в макр.). Негови разновидности са съвкупният пълен произведен продукт (в макр.) [равен на сумата от съвкупния междинен продукт (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.) и съвкупният чист продукт (в макр.), които са разновидности на съвкупния частичен произведен продукт (в макр.)] и съвкупния пълен употребен
продукт (в макр.) [равен на сумата от съвкупния промеждутъчен продукт (в
макр.) и съвкупния краен продукт (в макр.), които са разновидности на съвкупния частичен употребен продукт (в макр.)]. Равен е на съвкупния пълен приведен продукт (в макр.), както и на съвкупния пълен произведен продукт (в
макр.) и на съвкупния пълен употребен продукт (в макр.). При покупкопродажба съвкупният пълен стопанствен продукт (в макр.) се представя като
разход на съвкупен пълен стопанствен продукт* (joint full protoeconomized
product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на
съвкупен пълен стопанствен продукт* (joint full protoeconomized product
incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ПЪЛЕН УПОТРЕБЕН ПРОДУКТ* (joint full used product) (в
макр.) (подразбира се като съвкупна пълно-употребено-продуктова предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупния употребен продукт (в макр.),
чиято величина може според някакъв функционален признак да се представи
като сума от всички негови съставни части. Равен е на сумата от отделните
пълни употребени продукти (в макр.). Той е сумата от съвкупния промеждутъчен продукт (в макр.) [което е същото като съвкупен употребен вътрешносистемен продукт (в макр.)] и съвкупния краен продукт (в макр.) [което е същото като съвкупен употребен външносистемен продукт (в макр.)], които от
своя страна са разновидности на съвкупния частичен употребен продукт (в
макр.). Равен е на съвкупния пълен произведен продукт (в макр.), както и на
съвкупния пълен дедуциран продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният пълен употребен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен
пълен употребен продукт* (joint full used product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен пълен употребен продукт* (joint full used product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.). Вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ПЪРВИЧЕН ДОХОД (joint primary income) (в макр.) – доход,
който всички икономически единици (взети заедно) в дадена страна получават
(придобиват) в процеса на първичното разпределение на дохода (в макр.) за
продадени от тях основни производствени фактори (в макр.) (в качеството им
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на факторни услуги). Той е една от разновидностите на първичния доход (в
макр.) изобщо.

СЪВКУПЕН РАЗХОД (joint expenditure) (ки) – във:
съвкупен краен разход (в макр.);
съвкупен преразпределителен разход (в макр.);
съвкупен разход за крайно потребление (в макр.).
СЪВКУПЕН РАЗХОД ЗА КРАЙНО ПОТРЕБЛЕНИЕ (joint final
consumption expenditure) (в макр.) – разход, направен от всички икономически
единици (в дадена страна) за закупуването на крайния продукт (в макр.), създаден в производството (вж. икономическо производство) от всички производители в дадената страна за единица време (обикновено за една година). Равен
е на съвкупния краен продукт (в макр.).
СЪВКУПЕН СТОПАНСТВЕН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint
protoeconomized extrasystemic product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна
стопанствено-външносистемно-продуктова предметна маса) (*) – общо
понятие за съвкупен произведен остатъчен продукт (в макр.) [което е същото
като съвкупен чист продукт (в макр.) и е разновидност на съвкупния частичен
произведен продукт (в макр.)] и съвкупен употребен остатътен продукт (в
макр.) [което е същото като съвкупен краен продукт (в макр.) и е разновидност
на съвкупния частичен употребен продукт (в макр.)], които са негови разновидности; същото като съвкупен остатъчен продукт (в макр.); съвкупен външносистемен продукт (в макр.), стопанисван от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година).
Съвкупният стопанствен външносистемен продукт (в макр.) е сумата от
стопанствено-външносистемно-продуктовите предметни междуелементни кванти* (protoeconomized-extrasystemic-product objective interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните стопанствени
външносистемни продукти (в макр.). Той е една от разновидностите на съвкупния частичен продукт (в макр.). Сумата на съвкупния стопанствен външносистемен стопанствен продукт (в макр.) и съвкупния вътрешносистемен
продукт (в макр.) е съвкупният пълен стопанствен продукт (в макр.). Равен е
на съвкупния приведен външносистемен продукт (в макр.). При покупкопродажба съвкупният стопанствен външносистемен продукт (в макр.) се пред89
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ставя като разход на съвкупен стопанствен външносистемен продукт*
(joint protoeconomized extrasystemic product expenditure) (в макр.) за неговите
продавачи и като постъпление на съвкупен стопанствен външносистемен
продукт* (joint protoeconomized extrasystemic product incoming) (в макр.) за
неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).

СЪВКУПЕН СТОПАНСТВЕН ПРОДУКТ* (joint protoeconomized product)
(в макр.) (подразбира се като съвкупна стопанствено-продуктова предметна маса) (*) – стопанствен продукт (в макр.) на всички икономически единици; общо понятие за съвкупен произведен продукт (в макр.) и съвкупен употребен продукт (в макр.), които са негови разновидности; кратък израз на операционална разновидност на агрегатния пълен народностопански макроикономически продукт (в макр.), който е парично изражение на създаден и предложен от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) всеобхватен икономически продукт (вж. икономически продукт) или на използван
(търсен и изразходван) всеобхватен икономически продукт от всички негови
(производствени и извънпроизводствени) потребители, създаден и предложен
от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за единица
време (обикновено за една година). Съвкупният стопанствен продукт (в
макр.) е сумата от стопанствено-продуктовите предметни междуелементни кванти* (protoeconomized-product objective interelement quanta) (в макр.)
(вж. икономически квант), които образуват икономически вектор в границите
на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Равен е на сумата от отделните стопанствени продукти (в макр.).
Представлява разновидност на по-общото понятие за съвкупен възпроизведен
продукт (в макр.) и е сумата от съвкупния вътрешносистемен продукт (в
макр.) и съвкупния остатъчен продукт (в макр.), които са и негови разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупния частичен стопанствен
продукт (в макр.). Негови разновидности са също съвкупният пълен стопанствен продукт (в макр.) и съвкупният частичен стопанствен продукт (в
макр.), както и техни разновидности. Равен е на съвкупния произведен продукт
(в макр.) и на съвкупния употребен продукт (в макр.), както и на съвкупния
приведен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният стопанствен
продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен стопанствен продукт* (joint protoeconomized product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен стопанствен продукт* (joint
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------protoeconomized product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПЕН УПОТРЕБЕН ВЪНШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint used
extrasystemic product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна употребеновъншносистемно-продуктова предметна маса) (*) – съвкупен външносистемен продукт (в макр.), произведен от всички икономически единици (взети
заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година) и използван от всички негови потребители. Съвкупният употребен външносистемен
продукт (в макр.) е сумата от употребено-външносистемно-продуктовите
предметни междуелементни кванти* (used-extrasystemic-product objective
interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс
на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните
употребени външносистемни продукти (в макр.). Той е същото като същото
като съвкупен краен продукт (в макр.) и е разновидност на съвкупния частичен
употребен продукт (в макр.). Сумата на съвкупния употребен външносистемен продукт (в макр.) и съвкупния употребен вътрешносистемен продукт (в
макр.) [което е съвкупният промеждутъчен продукт (в макр.)] е съвкупният
пълен употребен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния произведен външносистемен продукт (в макр.) и на съвкупния дедуциран външносистемен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният употребен външносистемен
продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен употребен външносистемен продукт* (joint used extrasystemic product expenditure) (в макр.) за
неговите продавачи и като постъпление на съвкупен употребен външносистемен продукт* (joint used extrasystemic product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН УПОТРЕБЕН ВЪТРЕШНОСИСТЕМЕН ПРОДУКТ* (joint
used intrasystemic product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна употребеновътрешносистемно-продуктова предметна маса) (*) – съвкупен употребен
продукт (в макр.), който се формира при функционирането на вътрешните
обратни икономически връзки на системата на икономическото производство
(вж. обратна икономическа връзка); парично изражение на частта от съвкупния употребен продукт (в макр.), произведен от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна), която се връща в системата на икономическото
производство, за да бъде употребена производително от всички негови потре91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бители при производството на същия вид или на други видове продукти за
единица време (обикновено за една година). Изпълнява ролята на ендогенен
фактор на производството (вж. производствени икономически фактори). Съвкупният употребен вътрешносистемен продукт (в макр.) е сумата от употребено-вътрешносистемно-продуктовите предметни междуелементни
кванти* (used-intrasystemic-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж.
икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на
съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Той е една от разновидностите на съвкупния частичен употребен продукт (в макр.) и е същото като съвкупен промеждутъчен продукт (в макр.).
Сумата на съвкупния употребен вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупния употребен външносистемен продукт (в макр.) [който е съвкупният
краен продукт (в макр.) и е другата разновидност на съвкупния частичен
употребен продукт (в макр.) е съвкупният пълен употребен продукт (в макр.).
Съвкупният употребен вътрешносистемен продукт (в макр.) е равен на съвкупния произведен вътрешносистемен продукт (в макр.), както и на съвкупния
дедуциран продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният употребен
вътрешносистемен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен
употребен вътрешносистемен продукт* (joint used intrasystemic product
expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен
употребен вътрешносистемен продукт* (joint used intrasystemic product
incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).

СЪВКУПЕН УПОТРЕБЕН ОСТАТЪЧЕН ПРОДУКТ* (joint used residual
product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна употребено-остатъчнопродуктова предметна маса) (*) – съвкупен остатъчен продукт (в макр.),
произведен от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за
единица време (обикновено за една година) и използван от всички негови потребители. Съвкупният употребен остатъчен продукт (в макр.) е сумата от
употребено-остатъчно-продуктовите
предметни
междуелементни
кванти* (used-residual-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Равен е на сумата от отделните употребени остатъчни продукти (в
макр.). Той е същото като съвкупен употребен външносистемен продукт (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.) [което е същото като съвкупен краен продукт (в макр.) и е разновидност
на съвкупния частичния употребен продукт (в макр.)]. Сумата на съвкупния
употребен остатъчен продукт (в макр.) и съвкупния употребен вътрешносистемен продукт (в макр.) [което е съвкупният промеждутъчен продукт (в
макр.)] е съвкупният пълен употребен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния
произведен остатъчен продукт (в макр.) и на съвкупния дедуциран остатъчен
продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният употребен остатъчен
продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен употребен остатъчен продукт* (joint used residual product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен употребен остатъчен продукт*
(joint used residual product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН УПОТРЕБЕН ПРОДУКТ* (joint used product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна употребено-продуктова предметна маса) (*) –
употребен продукт (в макр.), който е създаден от всички икономически единици; парично изражение на използван (търсен и изразходван) от всички негови (производствени и извънпроизводствени) потребители всеобхватен икономически продукт (вж. икономически продукт), който е създаден и предложен от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година); обобщаващо понятие за изразходван в
производството или в потреблението макроикономически продукт (също),
създаден от всички производители. Съвкупният употребен продукт (в макр.) е
сумата от употребено-продуктовите предметни междуелементни кванти*
(used-product objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант),
които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата
от отделните употребени продукти (в макр.). Представлява една от формите
на съвкупния стопанствен продукт (в макр.). Той е разновидност на пообщото понятие за съвкупен оползотворен продукт (в макр.) и е сумата от съвкупния промеждутъчен продукт (в макр.) и съвкупния краен продукт (в
макр.), които са и негови разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупния частичен употребен продукт (в макр.). Негови разновидности са също
съвкупният пълен употребен продукт (в макр.) и съвкупният частичен употребен продукт (в макр.), както и техни разновидности. Равен е на съвкупния
произведен продукт (в макр.) и на съвкупния дедуциран продукт (в макр.). При
покупко-продажба съвкупният употребен продукт (в макр.) се представя като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разход на съвкупен употребен продукт* (joint used product expenditure) (в
макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен употребен
продукт* (joint used product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ЧАСТИЧЕН ВЪЗПРОИЗВЕДЕН ПРОДУКТ* (joint partial
reproduced product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна частичновъзпроизведено-продуктова предметна маса) (*) – съвкупен възпроизведен
продукт (в макр.), който според някакъв функционален признак е част от съвкупния пълен възпроизведен продукт (в макр.). Равен е на сумата от отделните
частични възпроизведени продукти (в макр.). Съвкупни частични възпроизведени продукти (в макр.) са съвкупният вътрешносистемен продукт (в макр.) и
съвкупният външносистемен продукт (в макр.). Негови разновидности са съвкупният частичен стопанствен продукт (в макр.) [негови разновидности са
съвкупният вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупният остатъчен
продукт (в макр.)] и съвкупният частичен приведен продукт (в макр.) [негови
разновидности са съвкупният вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупният граничен продукт (в макр.)]. Негови разновидности са още съвкупният
частичен образуван продукт (в макр.) [негови разновидности са съвкупният
вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупният входен продукт (в макр.)]
и съвкупният частичен оползотворен продукт (в макр.) [негови разновидности са съвкупният вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупният изходен
продукт (в макр.)]. Равен е на съвкупния частичен стопанствен продукт (в
макр.) и на съвкупния частичен приведен продукт (в макр.), както и на съвкупния частичен образуван продукт (в макр.) и на съвкупния частичен оползотворен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният частичен възпроизведен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен частичен
възпроизведен продукт* (joint partial reproduced product expenditure) (в макр.)
за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен частичен възпроизведен продукт* (joint partial reproduced product incoming) (в макр.) за неговите
купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ЧАСТИЧЕН ДЕДУЦИРАН ПРОДУКТ* (joint partial deduced
product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна частично-дедуциранопродуктова предметна маса) (*) – съвкупен дедуциран продукт (в макр.),
който според някакъв функционален признак е част от съвкупния пълен дедуциран продукт (в макр.). Равен е на сумата от отделните частични дедуцира94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни продукти (в макр.). Негови разновидности са съвкупният междинен продукт (в макр.) [което е същото като съвкупен дедуциран вътрешносистемен
продукт (в макр.)] и съвкупният изведен употребен продукт (в макр.) [което е
същото като съвкупен дедуциран външносистемен продукт (в макр.)]. Равен е
на съвкупния частичен индуциран продукт (в макр.), както и на съвкупния
частичен употребен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният
частичен дедуциран продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен
частичен дедуциран продукт* (joint partial deduced product expenditure) (в
макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен частичен дедуциран продукт* (joint partial deduced product incoming) (в макр.) за неговите
купувачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ЧАСТИЧЕН ИНДУЦИРАН ПРОДУКТ* (joint partial induced
product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна частично-индуциранопродуктова предметна маса) (*) (*) – съвкупен индуциран продукт (в макр.),
който според някакъв функционален признак е част от съвкупния пълен индуциран продукт (в макр.). Равен е на сумата от отделните частични индуцирани продукти (в макр.). Негови разновидности са съвкупният промеждутъчен
продукт (в макр.) [което е същото като съвкупен индуциран вътрешносистемен продукт (в макр.)] и съвкупният чист индуциран (в макр.) [което е същото
като съвкупен индуциран външносистемен продукт (в макр.)]. Равен е на съвкупния частичен дедуциран продукт (в макр.), както и на съвкупния частичен
произведен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният частичен
индуциран продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен частичен
индуциран продукт* (joint partial induced product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен частичен индуциран продукт* (joint partial induced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ЧАСТИЧЕН ОБРАЗУВАН ПРОДУКТ* (joint partial generated
product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна частично-образуванопродуктова предметна маса) (*) – съвкупен образуван продукт (в макр.),
който според някакъв функционален признак е част от съвкупния пълен образуван продукт (в макр.). Равен е на сумата от отделните частични образувани
продукти (в макр.). Съвкупни частични образувани продукти (в макр.) са съвкупният вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупният входен продукт
(в макр.). Негови разновидности са съвкупният частичен произведен продукт
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в макр.) [негови разновидности са съвкупният междинен продукт (в макр.) и
съвкупният чист продукт (в макр.)] и съвкупният частичен индуциран продукт (в макр.) [негови разновидности са съвкупният промеждутъчен продукт
(в макр.) и съвкупният въведен продукт (в макр.)]. Равен е на съвкупния частичен оползотворен продукт (в макр.), както и на съвкупния частичен произведен продукт (в макр.) и на съвкупния частичен индуциран продукт (в макр.).
При покупко-продажба съвкупният частичен образуван продукт (в макр.) се
представя като разход на съвкупен частичен образуван продукт* (joint partial
generated product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен частичен образуван продукт* (joint partial generated
product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПЕН ЧАСТИЧЕН ОПОЛЗОТВОРЕН ПРОДУКТ* (joint partial
utilized product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна частичнооползотворено-продуктова предметна маса) (*) – съвкупен оползотворен
продукт (в макр.), който според някакъв функционален признак е част от съвкупния пълен оползотворен продукт (в макр.). Равен е на сумата от отделните
частични оползотворени продукти (в макр.). Съвкупни частични оползотворени продукти (в макр.) са съвкупният вътрешносистемен продукт (в макр.) и
съвкупният изходен продукт (в макр.). Негови разновидности са съвкупният
частичен употребен продукт (в макр.) [негови разновидности са съвкупният
промеждутъчен продукт (в макр.) и съвкупният краен продукт (в макр.)] и
съвкупният частичен дедуциран продукт (в макр.) [негови разновидности са
съвкупният междинен продукт (в макр.) и съвкупният изведен продукт (в
макр.)]. Равен е на съвкупния частичен образуван продукт (в макр.), както и на
съвкупния частичен употребен продукт (в макр.) и на съвкупния частичен дедуциран продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният частичен оползотворен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен частичен
оползотворен продукт* (joint partial utilized product expenditure) (в макр.) за
неговите продавачи и като постъпление на съвкупен частичен оползотворен
продукт* (joint partial utilized product incoming) (в макр.) за неговите купувачи.
Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ЧАСТИЧЕН ПРИВЕДЕН ПРОДУКТ* (joint partial reduced
product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна частично-приведенопродуктова предметна маса) (*) – съвкупен приведен продукт (в макр.), кой96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то според някакъв функционален признак е част от съвкупния пълен приведен
продукт (в макр.). Равен е на сумата от отделните частични приведени продукти (в макр.). Съвкупни частични приведени продукти (в макр.) са съвкупният вътрешносистемен продукт (в макр.) и съвкупният граничен продукт (в
макр.). Негови разновидности са съвкупният частичен индуциранн продукт (в
макр.) [негови разновидности са съвкупният промеждутъчен продукт (в
макр.) и съвкупният въведен продукт (в макр.)] и съвкупният частичен дедуциран продукт (в макр.) [негови разновидности са съвкупният междинен продукт (в макр.) и съвкупният изведен продукт (в макр.)]. Равен е на съвкупния
частичен стопанствен продукт (в макр.), както и на съвкупния частичен индуциран продукт (в макр.) и на съвкупния частичен дедуциран продукт (в
макр.). При покупко-продажба съвкупният частичен приведен продукт (в
макр.) се представя като разход на съвкупен частичен приведен продукт*
(joint partial reduced product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като
постъпление на съвкупен частичен приведен продукт* (joint partial reduced
product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПЕН ЧАСТИЧЕН ПРОДУКТ* (joint partial product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна частично-продуктова предметна маса) (*) – съставна функционална част на съвкупния пълен продукт (в макр.); парично изражение на определена според някакъв функционален признак част от възпроизведен (образуван или оползотворен) от всички икономически единици (взети
заедно в дадена страна) всеобхватен икономически продукт (вж. икономически продукт) за единица време (обикновено за една година). Равен е на сумата от отделните частични продукти (в макр.). Той е една от разновидностите на частичния продукт (в макр.). Негови разновидности са съвкупният
частичен произведен продукт (в макр.), съвкупният частичен индуциран продукт (в макр.), съвкупният частичен употребен продукт (в макр.), съвкупният частичен дедуциран продукт (в макр.), както и техни разновидности. При
покупко-продажба съвкупният частичен продукт (в макр.) се представя като
разход на съвкупен частичен продукт* (joint partial product expenditure) (в
макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен частичен продукт* (joint partial product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

97

97

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПЕН ЧАСТИЧЕН ПРОИЗВЕДЕН ПРОДУКТ* (joint partial produced
product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна частично-произведенопродуктова предметна маса) (*) – съвкупен произведен продукт (в макр.),
който според някакъв функционален признак е част от съвкупния пълен произведен продукт (в макр.). Равен е на сумата от отделните частични произведени продукти (в макр.). Негови разновидности са съвкупният междинен продукт (в макр.) [което е същото като съвкупен произведен вътрешносистемен
продукт (в макр.)] и съвкупният чист продукт (в макр.) [което е същото като
съвкупен произведен външносистемен продукт (в макр.)]. Равен е на съвкупния
частичен употребен продукт (в макр.), както и на съвкупния частичен индуциран продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупент частичен произведен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен частичен произведен продукт* (joint partial produced product expenditure) (в макр.) за неговите
продавачи и като постъпление на съвкупен частичен произведен продукт*
(joint partial produced product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ЧАСТИЧЕН СТОПАНСТВЕН ПРОДУКТ* (joint partial
protoeconomized product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна частичностопанствено-продуктова предметна маса) (*) – съвкупен стопанствен
продукт (в макр.), който според някакъв функционален признак е част от съвкупния пълен стопапанствен продукт (в макр.). Равен е на сумата от отделните частични стопанствени продукти (в макр.). Съвкупни частични стопанствени продукти (в макр.) са съвкупният вътрешносистемен продукт (в
макр.) и съвкупният остатъчен продукт (в макр.). Негови разновидности са
съвкупният частичен произведен продукт (в макр.) [негови разновидности са
съвкупният междинен продукт (в макр.) и съвкупният чист продукт (в
макр.)] и съвкупният частичен употребен продукт (в макр.) [негови разновидности са съвкупният промеждутъчен продукт (в макр.) и съвкупният краен продукт (в макр.)]. Равен е на съвкупния частичен приведен продукт (в
макр.), както и на съвкупния частичен произведен продукт (в макр.) и на съвкупния частичен употребен продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният частичен стопанствен продукт (в макр.) се представя като разход на
съвкупен частичен стопанствен продукт* (joint partial protoeconomized
product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на
съвкупен частичен стопанствен продукт* (joint partial protoeconomized
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПЕН ЧАСТИЧЕН УПОТРЕБЕН ПРОДУКТ* (joint partial used
product) (в макр.) (подразбира се като съвкупна частично-употребенопродуктова предметна маса) (*) – съвкупен употребен продукт (в макр.),
който според някакъв функционален признак е част от съвкупния пълен употребен продукт (в макр.). Равен е на сумата от отделните частични употребени продукти (в макр.). Негови разновидности са съвкупният промеждутъчен
продукт (в макр.) [което е същото като съвкупен употребен вътрешносистемен продукт (в макр.)] и съвкупният чист употребен (в макр.) [което е същото
като съвкупен употребен външносистемен продукт (в макр.)]. Равен е на съвкупния частичен произведен продукт (в макр.), както и на съвкупния частичен
дедуциран продукт (в макр.). При покупко-продажба съвкупният частичен
употребен продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен частичен
употребен продукт* (joint partial used product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен частичен употребен продукт* (joint partial used product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПЕН ЧИСТ ПРОДУКТ* (joint pure product) (в макр.) (подразбира се
като съвкупна чисто-продуктова предметна маса) [различим от понятието
за нетен продукт (net product), който е продукт без амортизация] – чист продукт (в макр.), произведен от всички икономически единици; парично изражение на създадения от всички икономически единици (взети заедно в дадена
страна) в съвкупното икономическо производство за единица време (обикновено за една година) съвкупен произведен продукт (в макр.) над величината на
съвкупния междинен продукт (в макр.), т.е. съвкупен произведен продукт,
който напуска вътрешносистемните производствени зависимости (осъществявани като вътрешни обратни икономически връзки) в макроикономиката.
Съвкупният чист продукт (в макр.) е сумата от чисто-продуктовите предметни междуелементни кванти* (pure-product objective interelement quanta)
(в макр.) (вж. икономически квант), които образуват или икономическа матрица в границите на съответния продуктов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равен е на сумата от отделните чисти продукти
(в макр.). Представлява разликата между съвкупния пълен произведен продукт
(в макр.) и съвкупния междинен продукт (в макр.) и е една от формите на съв99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------купния външносистемен продукт (в макр.). Равен е на съвкупния краен продукт (в макр.) и на съвкупния входен продукт (в макр.) и е част от агарегатния
пълен народностопански макроикономически продукт (в макр.). При покупкопродажба съвкупният чист продукт (в макр.) се представя като разход на съвкупен чист продукт* (joint pure product expenditure) (в макр.) за неговите продавачи и като постъпление на съвкупен чист продукт* (joint pure product incoming) (в макр.) за неговите купувачи. Като обем съвкупният чист продукт
(в макр.) е равен на съвкупните изведени финанси (в макр.). Вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ (joint added value) (в макр.) (поточно наименование: съвкупно добавено значение) – изразени в парична форма приходи, които всички икономически единици в дадена страна са получили
от продажбата на съвкупния чистия продукт (в макр.) за единица време, обикновено за една година. Тя е сумата от съвкупния чист паричeн приход* (joint
pure money revenue) (в макр.) [вж. съвкупни чисти продуктови пари (в макр.)]
и съвкупните преразпределителни плащания на бизнеса (в макр.). Представлява сумата от съвкупния национален доход (в макр.) и съвкупните преразпределителни плащания на бизнеса (в макр.). Представлява разновидност на добавената стойност (в макр.) изобщо.
СЪВКУПНА ЗАЕТОСТ (joint employment) (ки) – във:
равновесна съвкупна обществена заетост (в макр.).
СЪВКУПНА ОБЩЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ (joint social employment) (ки) – във:
равновесна съвкупна обществена заетост (в макр.).
СЪВКУПНА СТОЙНОСТ (joint value) (ки) – във:
съвкупна добавена стойност (в макр.).
СЪВКУПНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (joint labour economic
force) – вж. трудова икономическа сила.
СЪВКУПНИ ВХОДНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint input product money)
(в макр.) (подразбират се като съвкупна входно-продуктова парична маса) –
противостоящ на съвкупния входен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; входни продуктови пари (в макр.),
формирани от всички икономически единици; общо понятие за съвкупни чисти
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктови пари (в макр.) и съвкупни въведени продуктови пари (в макр.), които са техни разновидности; Съвкупните входни продуктови пари (в макр.) са
сумата от входно-продуктовите парични междуелементни кванти* (inputproduct monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които
образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на
сумата от отделните входни продуктови пари (в макр.). Представляват една от
формите на съвкупните външносистемни продуктови пари (в макр.). Равни са
на съвкупните изходни продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните входни продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни входни продуктови пари* (joint input product money expenditure) (в
макр.) [същото като съвкупен входен продуктов паричeн разход* (joint input
product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния входен продукт (в
макр.) и като приход на съвкупни входни продуктови пари* (joint input
product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен входен продуктов
паричeн приход* (joint input product money revenue) (в макр.)] за неговите
продавачи. Като обем съвкупните входни продуктови пари (в макр.) са равни
на съвкупните изходни финансови пари (в макр.). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ВХОДНИ ФИНАНСИ (joint input finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна входно-финансова предметна маса) – входни финанси (в
макр.), формиран от всички икономически единици; общо понятие за съвкупни
чисти финанси (в макр.) и съвкупни въведени финанси (в макр.), които са техни
разновидности; парично изражение на възникнали във всички икономически
единици (взети заедно в дадена страна) съвкупни чисти финанси (в макр.) или
индуцирани от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна)
съвкупни въведени финанси (в макр.) при крайното използване на икономическия доход за единица време (обикновено за една година). Съвкупните
входни финанси (в макр.) са сумата от входно-финансовите предметни междуелементни кванти* (input-financial objective interelement quanta) (в макр.)
(вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки
(в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните входни финансии (в
макр.). Представляват една от формите на съвкупните външносистемни финанси (в макр.). Равни са на съвкупните изходни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните входни финанси
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в макр.) се представят като разход на съвкупни входни финанси* (joint input
finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като
постъпление на съвкупни входни финанси* (joint input finance incoming) (в
макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Като обем съвкупният изходен продукт (в макр.) е равен на съвкупните входни финанси (в макр.). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ВХОДНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint input financial money)
(в макр.) (подразбират се като съвкупна входно-финансова парична маса) –
противостоящ на съвкупните входни финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; входни финансови пари (в макр.),
формирани от всички икономически единици; общо понятие за съвкупни чисти
финансови пари (в макр.) и съвкупни въведени финансови пари (в макр.), които
са техни разновидности; Съвкупните входни финансови пари (в макр.) са сумата от входно-финансовите парични междуелементни кванти* (inputfinancial monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са
на сумата от отделните входни финансови пари (в макр.). Представляват една
от формите на съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.). Равни
са на съвкупните изходни финансови пари (в макр.). При покупко-продажба
съвкупните входни финансови пари (в макр.) се представят като разход на
съвкупни входни финансови пари* (joint input financial money expenditure) (в
макр.) [същото като съвкупен входен финансов паричeн разход* (joint input
financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните входни финанси (в
макр.) и като приход на съвкупни входни финансови пари* (joint input
financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен входен финансов
паричeн приход* (joint input financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Като обем съвкупните изходни продуктови пари (в макр.) са равни на
съвкупните входни финансови пари (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ВЪВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint ingoing product
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна въведено-продуктова парична
маса) (*) – противостоящ на съвкупния въведен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа размяна) в обратна на продукта посока; въведени продуктови
пари (в макр.), формирани от всички икономически единици. Съвкупните въведени продуктови пари (в макр.) са сумата от въведено-продуктовите парични
междуелементни кванти* (ingoing-product monetary interelement quanta) (в
макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в
границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните въведени продуктови пари (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните извънсистемни продуктови пари (в макр.). Равни са на съвкупните изведени продуктови пари (в макр.) и на съвкупните чисти продуктови пари (в макр.). При
покупко-продажба съвкупните въведени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни въведени продуктови пари* (joint ingoing product
money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен въведен продуктов паричeн разход* (joint ingoing product money cost) (в макр.)] за купувачите на
съвкупния въведен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни въведени
продуктови пари* (joint ingoing product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен въведен продуктов паричeн приход* (joint ingoing product money
revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Като обем съвкупните въведени продуктови пари (в макр.) са равни на съвкупните крайни финансови пари (в
макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ВЪВЕДЕНИ ФИНАНСИ* (joint ingoing finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна въведено-финансова предметна маса) (*) – въведени финанси (в макр.), парично изражение на формирани при крайното използване на икономическия доход от всички икономически единици чисти
финанси за единица време (обикновено за една година), приходът от предоставянето (в т.ч. и от продажбата) на които се привръща в приход (приход от
крайно използване на дохода) на всички икономически единици (в дадена страна) производители на продукт от възникнали финанси (в макр.). Съвкупните
въведени финанси (в макр.) са сумата от въведено-финансовите предметни
междуелементни кванти* (ingoing-financial objective interelement quanta) (в
макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в
границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните
връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните въведении финанси (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните извънсистемен
финанси (в макр.). Равни са на съвкупните изведен финанси (в макр.) и на съвкупните чисти финанси (в макр.) и е част от агарегатния пълни народносто103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пански макроикономически финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и
при покупко-продажба) съвкупните въведени финанси (в макр.) се представят
като разход на съвкупни въведени финанси* (joint ingoing finance expenditure)
(в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на
съвкупни въведени финанси* (joint ingoing finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Като обем съвкупният краен продукт (в
макр.) е равен на съвкупните въведени финанси (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ВЪВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint ingoing financial
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна въведено-финансова парична
маса) (*) – противостоящ на съвкупните въведни финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната
икономическа размяна) в обратна на финансите посока; въведени финансови
пари (в макр.), формирани от всички икономически единици. Съвкупните въведени финансови пари (в макр.) са сумата от въведено-финансовите парични
междуелементни кванти* (ingoing-financial monetary interelement quanta) (в
макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в
границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните въведени финансови пари (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните извънсистемни финансови пари (в макр.). Равни са на съвкупните изведени финансови
пари (в макр.) и на съвкупните чисти финансови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните въведени финансови пари (в макр.) се представят като
разход на съвкупни въведени финансови пари* (joint ingoing financial money
expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен въведен финансов паричeн разход* (joint ingoing financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните
въведени финанси (в макр.) и като приход на съвкупни въведени финансови
пари* (joint ingoing financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен
въведен финансов паричeн приход* (joint ingoing financial money revenue) (в
макр.)] за техните продавачи. Като обем съвкупните крайни продуктови пари
(в макр.) са равни на съвкупните въведени финансови пари (в макр.). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (joint
arising extrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна възникнало-външносистемно-финансова предметна маса) (*) – съвкупни външно104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системни финанси (в макр.), възникнали във всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година).
Съвкупните възникнали външносистемни финанси (в макр.) са сумата от възникналио-външносистемно-финансовите предметни междуелементни
кванти* (arising-extrasystemic-financial objective interelement quanta) (в макр.)
(вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки
(в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните възникнали външносистемни финансии (в макр.). Те са същото като съвкупни чисти финанси (в
макр.) и са разновидност на съвкупните частичните възникнали финанси (в
макр.). Сумата на съвкупните възникнали външносистемни финанси (в макр.)
и съвкупните възникнали вътрешносистемни финанси (в макр.) [което са съвкупните междинни финанси (в макр.)] са съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.). Равни са на съвкупните употребени външносистемни финанси (в
макр.) и на съвкупните индуцирани външносистемни финанси (в макр.). В
икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните възникнали
външносистемни финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни
възникнали външносистемни финанси* (joint arising extrasystemic finance
expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни възникнали външносистемни финанси* (joint arising
extrasystemic finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ВЪЗНИКНАЛИ ВЪТРЕШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ*
(joint arising intrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна възникнало-вътрешносистемно-финансова предметна маса) (в макр.) (*) –
съвкупни възникнали финанси (в макр.), които се формира при функционирането на вътрешните обратни икономически връзки на системата на преразпределението на икономическия доход (вж. обратна икономическа връзка); парично изражение на частта от съвкупните възникнали финанси (в макр.), образувани от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна), чиято
величина е равна на разходите, направени за придобиването на всички междинни финанси и която се връща в системата на преразпределението на икономическия доход за единица време (обикновено за една година). Съвкупните
възникнали вътрешносистемни финанси (в макр.) са сумата от възникналовътрешносистемно-финансовите предметни междуелементни кванти*
(arising-intrasystemic-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. ико105
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)
и финанси]. Равни са на сумата от отделните възникнали финансии (в макр.).
Те са една от разновидностите на съвкупните частични възникнали финанси (в
макр.) и са същото като съвкупни междинни финанси (в макр.). Сумата на съвкупните възникнали вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните възникнали външносистемни финанси (в макр.) [който са съвкупните чисти финанси (в макр.) и са другата разновидност на съвкупните частични възникнали
финанси (в макр.)] са съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.). Съвкупните възникнали вътрешносистемни финанси (в макр.) са равни на съвкупните
употребени вътрешносистемни финанси (в макр.), както и на съвкупните индуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупкопродажба) съвкупните възникнали вътрешносистемни финанси (в макр.) се
представят като разход на съвкупни възникнали вътрешносистемни финанси* (joint arising intrasystemic finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни възникнали вътрешносистемни финанси* (joint arising intrasystemic finance incoming) (в
макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ВЪЗНИКНАЛИ ОСТАТЪЧНИ ФИНАНСИ* (joint arising residual finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна възникналоостатъчно-финансова предметна маса) (*) – съвкупни остатъчни финанси
(в макр.), възникнали във всички икономически единици (взети заедно в дадена
страна) за единица време (обикновено за една година). Съвкупните възникнали
остатъчни финанси (в макр.) са сумата от възникнало-остатъчнофинансовите предметни междуелементни кванти* (arising-residualfinancial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни
са на сумата от отделните възникнали остатъчни финанси (в макр.). Те са
същото като съвкупни възникнали външносистемни финанси (в макр.) [което е
същото като съвкупни чисти финанси (в макр.) и е разновидност на съвкупните частичните възникнали финанси (в макр.)]. Сумата на съвкупните възникнали остатъчни финанси (в макр.) и съвкупия възникнали вътрешносистемни
финанси (в макр.) [което са съвкупните междинни финанси (в макр.)] са съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.). Равни са на съвкупните употре106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бени остатъчни (в макр.) и на съвкупните индуцирани остатъчни финанси (в
макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните
възникнали остатъчни финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни възникнали остатъчни финанси* (joint arising residual finance expenditure)
(в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на
съвкупни възникнали остатъчни финанси* (joint arising residual finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ* (joint arising finance) (в макр.)
(подразбират се като съвкупна възникнало-финансова предметна маса) (*) –
възникнали финанси (в макр.) от всички икономически единици; парично изражение на формирани и предложени от всички икономически единици (взети
заедно в дадена страна) всеобхватни икономически финанси* (comprehensive
economic finance) за единица време (обикновено за една година). Равни са на
сумата от отделните възникнали финансии (в макр.). Съвкупните възникнали
финанси (в макр.) са сумата от възникнало-финансовите предметни междуелементни кванти* (arising-financial objective interelement quanta) (в макр.)
(вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки
(в макр.) и финанси]. Представляват една от формите на съвкупните стопанствени финанси (в макр.). Разновидност са на по-общото понятие за съвкупни
образувани финанси (в макр.). Те са сумата от съвкупните междинни финанси
(в макр.) и съвкупните чисти финанси (в макр.), които са и техни разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупните частични възникнали финанси (в макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.) и съвкупните частични възникнали финанси (в макр.), както и техни разновидности. Равни са на съвкупните употребени финанси (в макр.) и на
съвкупните индуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и
при покупко-продажба) съвкупните възникнали финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни възникнали финанси* (joint arising finance
expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни възникнали финанси* (joint arising finance incoming) (в
макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж.стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint arising financial
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна възникнало-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните възникнали финанси (в макр.)
техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в
пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока. Равни са на
сумата от отделните възникнали финансови пари (в макр.). Съвкупните възникнали финансови пари (в макр.) са сумата от възникнало-финансовите парични междуелементни кванти* (arising-financial monetary interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.)]. Представляват една от формите на съвкупните стопанствени финансови пари (в макр.). Разновидност са на пообщото понятие за съвкупни образувани финансови пари (в макр.). Те са сумата
от съвкупните междинни финансови пари (в макр.) и съвкупните чисти финансови пари (в макр.), които са и техни разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.). Техни
разновидности са съвкупните пълни възникнали финансови пари (в макр.) и
съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.), както и техни разновидности. Равни са на съвкупните употребени финансови пари (в макр.) и на
съвкупните индуцирани финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните възникнали финансови пари (в макр.) се представят като разход на
съвкупни възникнали финансови пари* (joint arising financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен възникнал финансов паричeн разход*
(joint arising financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните възникнали финанси (в макр.) и като приход на съвкупни възникнали финансови
пари* (joint arising financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен
възникнал финансов паричeн приход* (joint arising financial money revenue) (в
макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint reproduced product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна възпроизведенопродуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния възпроизведен
продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия
обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; възпроизведени продуктови пари (в макр.) на всички икономически единици; общо понятие за съвкупни стопанствени продуктови пари (в макр.) и съв108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------купни приведени продуктови пари (в макр.), които са техни разновидности,
както и общо понятие за съвкупни образувани продуктови пари (в макр.) и съвкупни оползотворени продуктови пари (в макр.), които също са техни разновидности. Съвкупните възпроизведени продуктови пари (в макр.) са сумата от
възпроизведено-продуктовите парични междуелементни кванти* (reproduced-product monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант),
които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов
паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са
на сумата от отделните възпроизведени продуктови пари (в макр.). Те са сумата от съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните външносистемни продуктови пари (в макр.), които са и техни разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупните частични възпроизведени
продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са също съвкупните пълни
възпроизведени продуктови пари (в макр.) и съвкупните частични възпроизведени продуктови пари (в макр.), както и техни разновидности. Равни са на съвкупните образувани продуктови пари (в макр.) и на оползотворените дедуцирани продуктови пари (в макр.), както и на съвкупните стопанствени продуктови пари (в макр.) и на съвкупните приведени продуктови пари (в макр.). При
покупко-продажба съвкупните възпроизведени продуктови пари (в макр.) се
представят като разход на съвкупни възпроизведени продуктови пари* (joint
reproduced product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен възпроизведен продуктов паричeн разход* (joint reproduced product money cost) (в
макр.)] за купувачите на съвкупния възпроизведен продукт (в макр.) и като
приход на съвкупни възпроизведени продуктови пари* (joint reproduced
product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен възпроизведен продуктов паричeн приход* (joint reproduced product money revenue) (в макр.)] за
неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
СЪВКУПНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ФИНАНСИ* (joint reproduced finance) (в
макр.) (подразбират се като съвкупна възпроизведено-финансова предметна
маса) (*) – възпроизведени финанси (в макр.) на всички икономически единици; общо понятие за съвкупни стопанствени финанси (в макр.) и съвкупни
приведени финанси (в макр.), които са техни разновидности, както и общо понятие за съвкупни образувани финанси (в макр.) и съвкупни оползотворени финанси (в макр.), които също са техни разновидности; кратък израз на операционална разновидност на агрегатните пълни народностопански макроико109
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически финанси* (aggregate all-macroeconomic finance), които са парично
изражение на образувани или оползотворени от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) всеобхватни икономически финанси* (comprehensive economic finance) за единица време (обикновено за една година).
Съвкупните възпроизведени финанси (в макр.) са сумата от възпроизведенофинансовите предметни междуелементни кванти* (reproduced-financial
objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж.
баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата
от отделните възпроизведени финансии (в макр.). Той са сумата от съвкупните
вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните външносистемни финанси
(в макр.), които са и техни разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупните частични възпроизведени финанси (в макр.). Техни разновидности са
също съвкупните пълни възпроизведени финанси (в макр.) и съвкупните частични възпроизведени финанси (в макр.), както и техни разновидности. Равни
са на съвкупните образувани финанси (в макр.) и на оползотворениите дедуцирани финанси (в макр.), както и на съвкупните стопанствени финанси (в
макр.) и на съвкупните приведени финанси (в макр.). В икономическия обмен
(в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните възпроизведени финанси (в макр.)
се представят като разход на съвкупни възпроизведени финанси* (joint reproduced finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи)
и като постъпление на съвкупни възпроизведени финанси* (joint reproduced
finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint reproduced
financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна възпроизведенофинансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните възпроизведени
финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия
обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; възпроизведени финансови пари (в макр.) на всички икономически единици; общо понятие за съвкупни стопанствени финансови пари (в макр.) и съвкупни приведени финансови пари (в макр.), които са техни разновидности, както и общо понятие за съвкупни образувани финансови пари (в макр.) и съвкупни
оползотворени финансови пари (в макр.), които също са техни разновидности.
Съвкупните възпроизведени финансови пари (в макр.) са сумата от възпроизведено-финансовите парични междуелементни кванти* (reproduced110
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------financial monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са
на сумата от отделните възпроизведени финансови пари (в макр.). Те са сумата от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните
външносистемни финансови пари (в макр.), които са и техни разновидности и,
по-точно, разновидности на съвкупните частични възпроизведени финансови
пари (в макр.). Техни разновидности са също съвкупните пълни възпроизведени финансови пари (в макр.) и съвкупните частични възпроизведени финансови пари (в макр.), както и техни разновидности. Равни са на съвкупните образувани финансови пари (в макр.) и на оползотворените дедуцирани финансови
пари (в макр.), както и на съвкупните стопанствени финансови пари (в макр.)
и на съвкупните приведени финансови пари (в макр.). При покупко-продажба
съвкупните възпроизведени финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни възпроизведени финансови пари* (joint reproduced financial
money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен възпроизведен финансов
паричeн разход* (joint reproduced financial money cost) (в макр.)] за купувачите
на съвкупните възпроизведени финанси (в макр.) и като приход на съвкупни
възпроизведени финансови пари* (joint reproduced financial money incoming)
(в макр.) [същото като съвкупен възпроизведен финансов паричeн приход*
(joint reproduced financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint extrasystemic product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна външносистемно-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния външносистемен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
продукта посока; общо понятие за съвкупни входни продуктови пари (в макр.)
и съвкупни изходни продуктови пари (в макр.), както и за съвкупни остатъчни
продуктови пари (в макр.) и съвкупни гранични продуктови пари (в макр.).
Съвкупните външносистемни продуктови пари (в макр.) са сумата от външносистемно-продуктовите парични междуелементни кванти* (extrasystemicproduct monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които
образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на
сумата от отделните външносистемни продуктови пари (в макр.). Те са една
111
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------от разновидностите на съвкупните частични продуктови пари (в макр.). Сумата на съвкупните външносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните
вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) са съвкупните пълни възпроизведени продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните входни
продуктови пари (в макр.) [които са разновидност на съвкупните частични
образувани продуктови пари (в макр.) и са общо понятие за съвкупни чисти
продуктови пари (в макр.) и съвкупни въведени продуктови пари (в макр.)] и
съвкупните изходни продуктови пари (в макр.) [които са разновидност на съвкупните частични оползотворени продуктови пари (в макр.) и са общо понятие за съвкупни крайни продуктови пари (в макр.) и съвкупни изведени продуктови пари (в макр.)]. Техни разновидности са също съвкупните остатъчни
продуктови пари (в макр.) [които са общо понятие за съвкупни чисти продуктови пари (в макр.) и съвкупни крайни продуктови пари (в макр.)] и съвкупните гранични продуктови пари (в макр.) [който е общо понятие за съвкупни въведени продуктови пари (в макр.) и съвкупни изведени продуктови пари (в
макр.)]. Равни са на съвкупните остатъчни продуктови пари (в макр.) и на
съвкупните гранични продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните външносистемни продуктови пари (в макр.) се представят като разход
на съвкупни външносистемни продуктови пари* (joint extrasystemic product
money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен външносистемен продуктов паричeн разход* (joint extrasystemic product money cost) (в макр.)] за
купувачите на отделния външносистемен продукт (в макр.) и като приход на
съвкупни външносистемни продуктови пари* (joint extrasystemic product
money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен външносистемен продуктов паричeн приход* (joint extrasystemic product money revenue) (в макр.)] за
неговите продавачи. Като обем съвкупните външносистемни продуктови пари
(в макр.) са равни на съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.).
Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (joint extrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна външносистемно-финансова
предметна маса) (*) – общо понятие за съвкупни входни финанси (в макр.) и
съвкупни изходни финанси (в макр.), както и за съвкупни остатъчни финанси
(в макр.) и съвкупни гранични финанси (в макр.); частта от всеобхватните
икономически финанси* (comprehensive economic finance), която се формира
(образува или разпределя) при функционирането на външните икономически
връзки (вж. и икономическа връзка) на системата на преразпределението на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия доход; парично изражение на частта от всеобхватните икономическия финанси, възникнали от всички икономически единици (взети заедно
в дадена страна) за единица време (обикновено за една година), която напуска
системата на преразпределението на икономическия доход, за да бъде използвана извън нея. Съвкупните външносистемни финанси (в макр.) са сумата от
външносистемно-финансовите предметни междуелементни кванти* (extrasystemic-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния
финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните външносистемни финансии (в макр.).
Те са една от разновидностите на съвкупните частични финанси (в макр.). Сумата на съвкупните външносистемни финанси (в макр.) и съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) са съвкупните пълни възвъзникнали финанси (в
макр.). Техни разновидности са съвкупните входни финанси (в макр.) [които са
разновидност на съвкупните частични образувани финанси (в макр.) и е общо
понятие за съвкупни чисти финанси (в макр.) и съвкупни въведени финанси (в
макр.)] и съвкупните изходни финанси (в макр.) [които са разновидност на
съвкупните частични оползотворени финанси (в макр.) и е общо понятие за
съвкупни крайни финанси (в макр.) и съвкупни изведени финанси (в макр.)].
Техни разновидности са също съвкупните остатъчни финанси (в макр.) [който е общо понятие за съвкупни чисти финанси (в макр.) и съвкупни крайни финанси (в макр.)] и съвкупните гранични финанси (в макр.) [който е общо понятие за съвкупни въведени финанси (в макр.) и съвкупни изведени финанси (в
макр.)]. Равни са на съвкупните остатъчни финанси (в макр.) и на съвкупните
гранични финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупкопродажба) съвкупните външносистемни финанси (в макр.) се представят като
разход на съвкупни външносистемни финанси* (joint extrasystemic finance
expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни външносистемни финанси* (joint extrasystemic finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Като обем
съвкупният външносистемен продукт (в макр.) е равен на съвкупните външносистемни финанси (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint extrasystemic financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна външносистемно-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните външно113
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------системни финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
финансите посока; общо понятие за съвкупни входни финансови пари (в макр.)
и съвкупни изходни финансови пари (в макр.), както и за съвкупни остатъчни
финансови пари (в макр.) и съвкупни гранични финансови пари (в макр.). Съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.) са сумата от външносистемно-финансовите парични междуелементни кванти* (extrasystemicfinancial monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са
на сумата от отделните външносистемни финансови пари (в макр.). Те са една
от разновидностите на съвкупните частични финансови пари (в макр.). Сумата
на съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) са съвкупните пълни възпроизведени
финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните входни финансови пари (в макр.) [които са разновидност на съвкупните частични образувани финансови пари (в макр.) и са общо понятие за съвкупни чисти финансови
пари (в макр.) и съвкупни въведени финансови пари (в макр.)] и съвкупните изходни финансови пари (в макр.) [които са разновидност на съвкупните частични оползотворени финансови пари (в макр.) и са общо понятие за съвкупни
крайни финансови пари (в макр.) и съвкупни изведени финансови пари (в
макр.)]. Техни разновидности са също съвкупните остатъчни финансови пари
(в макр.) [които са общо понятие за съвкупни чисти финансови пари (в макр.) и
съвкупни крайни финансови пари (в макр.)] и съвкупните гранични финансови
пари (в макр.) [който е общо понятие за съвкупни въведени финансови пари (в
макр.) и съвкупни изведени финансови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните
остатъчни финансови пари (в макр.) и на съвкупните гранични финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните външносистемни финансови
пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни външносистемни финансови пари* (joint extrasystemic financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен външносистемни финансов паричeн разход* (joint extrasystemic financial money cost) (в макр.)] за купувачите на отделните външносистемни финанси (в макр.) и като приход на съвкупни външносистемни финансови пари* (joint extrasystemic financial money incoming) (в макр.) [същото
като съвкупен външносистемни финансов паричeн приход* (joint
extrasystemic financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Като
обем съвкупните външносистемни продуктови пари (в макр.) са равни на съв114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------купните външносистемни финансови пари (в макр.). Вж. стойностен баланс
на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ВЪТРЕШНОСИСТЕМНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint intrasystemic product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна вътрешносистемно-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния вътрешносистемен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
продукта посока; общо понятие за съвкупни промеждутъчни продуктови пари
(в макр.) и съвкупни междинни продуктови пари (в макр.), които са техни разновидности. Съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) са сумата от вътрешносистемно-продуктовите парични междуелементни
кванти* (intrasystemic product money interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки
(в макр.)]. Равни са на сумата от отделните вътрешносистемни продуктови
пари (в макр.). Те са една от разновидностите на съвкупните частични продуктови пари (в макр.). Сумата на съвкупните вътрешносистемни продуктови
пари (в макр.) и съвкупните външносистемни продуктови пари (в макр.) са
съвкупните пълни възпроизведени продуктови пари (в макр.). Освен това, сумата на съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните остатъчни продуктови пари (в макр.) са съвкупните пълни стопанствени
продуктови пари (в макр.), а сумата на съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните гранични продуктови пари (в макр.) са съвкупните пълни приведени продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са
съвкупните употребени вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) [които
са разновидност на съвкупните частични употребени продуктови пари (в
макр.) и са същото като съвкупни отделни промеждутъчни продуктови пари
(в макр.)] и съвкупните произведени вътрешносистемни продуктови пари (в
макр.) [които са разновидност на съвкупните частични произведени продуктови пари (в макр.) и са същото като съвкупни междинни продуктови пари (в
макр.)]. Равни са на съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в макр.) и
съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни вътрешносистемни продуктови пари* (joint
intrasystemic product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен вътрешносистемен продуктов паричeн разход* (joint intrasystemic product money
115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния вътрешносистемен продукт (в
макр.) и като приход на съвкупни вътрешносистемни продуктови пари*
(joint intrasystemic product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен
вътрешносистемен продуктов паричeн приход* (joint intrasystemic product
money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ВЪТРЕШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (joint intrasystemic
finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна вътрешносистемнофинансова предметна маса) (*) – общо понятие за съвкупни промеждутъчни
финанси (в макр.) и съвкупни междинни финанси (в макр.), които са техни разновидности; вътрешносистемни финанси (в макр.), формирани (обазувани или
разпределени) във всички икономически единици в дадена страна; парично изражение на частта от всеобхватните икономически финанси* (comprehensive
economic finance), възникнали във всички икономически единици (в дадена
страна), които се връщат в системата на преразпределението на икономическия доход, за да бъдат придобити от икономически единици за единица време
(обикновено за една година). Съвкупните вътрешносистемни финанси (в
макр.) са сумата от вътрешносистемно-финансовите предметни междуелементни кванти* (intrasystemic financial objective interelement quanta) (в
макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в
границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните
връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните вътрешносистемни финансии (в макр.). Те са една от разновидностите на съвкупните частични финанси (в макр.). Сумата на съвкупните вътрешносистемни финанси (в
макр.) и съвкупните външносистемни финанси (в макр.) са съвкупните пълни
възпроизведени финанси (в макр.). Освен това, сумата на съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните остатъчни финанси (в макр.) са
съвкупните пълни стопанствени финанси (в макр.), а сумата на съвкупните
вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните граничен финанси (в макр.)
са съвкупните пълни приведени финанси (в макр.). Техни разновидности са
съвкупните употребени вътрешносистемни финанси (в макр.) [които са разновидност на съвкупните частични употребени финанси (в макр.) и са същото
като съвкупни отделни промеждутъчни финанси (в макр.)] и съвкупните възникнали вътрешносистемни финанси (в макр.) [които са разновидност на съвкупните частични възникнали финанси (в макр.) и са същото като съвкупнен
междинни финанси (в макр.)]. Равни са на съвкупните промеждутъчни фи116
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нанси (в макр.) и съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните вътрешносистемни
финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни вътрешносистемни
финанси* (joint intrasystemic finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни вътрешносистемни финанси* (joint intrasystemic finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ВЪТРЕШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint
intrasystemic financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна вътрешносистемно-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните
вътрешносистемни финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се
движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на финансите посока; общо понятие за съвкупни промеждутъчни финансови пари (в макр.) и съвкупни междинни финансови пари (в макр.), които
са техни разновидности. Съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в
макр.) са сумата от вътрешносистемно-финансовите парични междуелементни кванти* (intrasystemic financial money interelement quanta) (в макр.)
(вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните вътрешносистемни
финансови пари (в макр.). Те са една от разновидностите на съвкупните частични финансови пари (в макр.). Сумата на съвкупните вътрешносистемни
финансови пари (в макр.) и съвкупните външносистемни финансови пари (в
макр.) са съвкупните пълни възпроизведени финансови пари (в макр.). Освен
това, сумата на съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и
съвкупните остатъчни финансови пари (в макр.) са съвкупните пълни стопанствени финансови пари (в макр.), а сумата на съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните гранични финансови пари (в макр.)
са съвкупните пълни приведени финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните употребени вътрешносистемни финансови пари (в макр.)
[които са разновидност на съвкупните частични употребени финансови пари
(в макр.) и са същото като съвкупни отделни промеждутъчни финансови пари
(в макр.)] и съвкупните възникнали вътрешносистемни финансови пари (в
макр.) [които са разновидност на съвкупните частични възникнали финансови
пари (в макр.) и са същото като съвкупни междинни финансови пари (в макр.)].
117
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Равни са на съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) и съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни вътрешносистемни финансови пари* (joint intrasystemic
financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен вътрешносистемни финансов паричeн разход* (joint intrasystemic financial money cost) (в
макр.)] за купувачите на съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и
като приход на съвкупни вътрешносистемни финансови пари* (joint intrasystemic financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен вътрешносистемни финансов паричeн приход* (joint intrasystemic financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ГРАНИЧНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint boundary product
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна гранично-продуктова парична маса) – противостоящ на отделния граничен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната
икономическа размяна) в обратна на продукта посока; общо понятие за съвкупни въведени продуктови пари (в макр.) и съвкупни изведени продуктови пари (в макр.) и една от разновидностите на съвкупните външносистемни продуктови пари (в макр.); Съвкупните граничен продуктови пари (в макр.) са
сумата от гранично-продуктовите парични междуелементни кванти*
(boundary-product monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния
продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Равни са на сумата от отделните гранични продуктови пари (в макр.).
Те са една от формите на съвкупните външносистемни продуктови пари (в
макр.). Техни разновидности са съвкупните въведени продуктови пари (в
макр.) [които са разновидност на съвкупите входни продуктови пари (в макр.)
и на съвкупните частични индуцирани продуктови пари (в макр.)] и съвкупните изведени продуктови пари (в макр.) [които са разновидност на съвкупените
изходни продуктови пари (в макр.) и на съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните външносистемни продуктови
пари (в макр.) и на съвкупните остатъчни продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните гранични продуктови пари (в макр.) се представят
като разход на съвкупни гранични продуктови пари* (joint boundary product
money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен граничен продуктов па118
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ричeн разход* (joint boundary product money cost) (в макр.)] за купувачите на
съвкупния граничен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни гранични
продуктови пари* (joint boundary product money incoming) (в макр.) [същото
като съвкупни граничен продуктов паричeн приход* (joint boundary product
money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Като обем съвкупните гранични продуктови пари (в макр.) са равни на съвкупните гранични финансови
пари (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
СЪВКУПНИ ГРАНИЧНИ ФИНАНСИ* (joint boundary finance) (в макр.)
(подразбират се като съвкупна гранично-финансова предметна маса) – общо
понятие за съвкупни въведени финанси (в макр.) и съвкупни изведени финанси
(в макр.) и една от разновидностите на съвкупните външносистемни финанси
(в макр.); парично изражение на индуцирани от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) в съвкупното икономическо производство съвкупни въведени финанси (в макр.) или на дедуцирани от всички икономически
единици (в дадена страна) съвкупни изведен финанси (в макр.) за единица
време (обикновено за една година). Съвкупните гранични финанси (в макр.) са
сумата от гранично-финансовите предметни междуелементни кванти*
(boundary-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния
финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните гранични финанси (в макр.). Те са
една от формите на съвкупните външносистемни финанси (в макр.). Техни
разновидности са съвкупните въведени финанси (в макр.) [които са разновидност на съвкупните входни финанси (в макр.) и на съвкупните частични
индуцирани финанси (в макр.)] и съвкупните изведени финанси (в макр.) [които
са разновидност на съвкупните изходни финанси (в макр.) и на съвкупните
частични дедуцирани финанси (в макр.)]. Равни са на съвкупните външносистемни финанси (в макр.) и на съвкупните остатъчни финанси (в макр.). В
икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните гранични
финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни гранични финанси*
(joint boundary finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и
продавачи) и като постъпление на съвкупни гранични финанси* (joint
boundary finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи).
Като обем съвкупният граничнен продукт (в макр.) е равен на съвкупните гра-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нични финанси (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ГРАНИЧНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint boundary financial
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна гранично-финансова парична
маса) – противостоящ на отделните гранични финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната
икономическа размяна) в обратна на финансите посока; общо понятие за съвкупни въведени финансови пари (в макр.) и съвкупни изведени финансови пари
(в макр.) и една от разновидностите на съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.); Съвкупните граничен финансови пари (в макр.) са сумата от
гранично-финансовите парични междуелементни кванти* (boundaryfinancial monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са
на сумата от отделните гранични финансови пари (в макр.). Те са една от
формите на съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.). Техни
разновидности са съвкупните въведени финансови пари (в макр.) [които са
разновидност на съвкупите входни финансови пари (в макр.) и на съвкупните
частични индуцирани финансови пари (в макр.)] и съвкупните изведени финансови пари (в макр.) [които са разновидност на съвкупените изходни финансови пари (в макр.) и на съвкупните частични дедуцирани финансови пари (в
макр.)]. Равни са на съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.) и
на съвкупните остатъчни финансови пари (в макр.). При покупко-продажба
съвкупните гранични финансови пари (в макр.) се представят като разход на
съвкупни гранични финансови пари* (joint boundary financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен граничен финансов паричeн разход*
(joint boundary financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните
гранични финанси (в макр.) и като приход на съвкупни гранични финансови
пари* (joint boundary financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупни граничен финансов паричeн приход* (joint boundary financial money
revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Като обем съвкупните гранични продуктови пари (в макр.) са равни на съвкупните гранични финансови пари (в
макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ДЕДУЦИРАНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (joint
deduced extrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна дедуци120
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рано-външносистемно-финансова предметна маса) (*) – съвкупни външносистемни финанси (в макр.), дедуцирани от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна), които са формирани от всички икономически
единици за единица време (обикновено за една година). Съвкупните дедуцирани външносистемни финанси (в макр.) са сумата от дедуцирановъншносистемно-финансовите предметни междуелементни кванти* (deduced-extrasystemic-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и
финанси]. Равни са на сумата от отделните дедуцирани външносистемни финанси (в макр.). Те са същото като съвкупни изведени финанси (в макр.) и са
разновидност на съвкупните частичните дедуцирани финанси (в макр.). Сумата на съвкупните дедуцирани външносистемни финанси (в макр.) и съвкупните дедуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.) [което е съвкупните
междинни финанси (в макр.)] са съвкупните пълни дедуцирани финанси (в
макр.). Равни са на съвкупните индуцирани външносистемни финанси (в макр.)
и на съвкупните употребени външносистемни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните дедуцирани външносистемни финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни дедуцирани външносистемни финанси* (joint deduced extrasystemic finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление
на съвкупни дедуцирани външносистемни финанси* (joint deduced
extrasystemic finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ДЕДУЦИРАНИ ВЪТРЕШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ*
(joint deduced intrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна дедуцирано-вътрешносистемно-финансова предметна маса) (*) – съвкупни
дедуцирани финанси (в макр.), които се формира при функционирането на
вътрешните обратни икономически връзки на системата на преразпределението на икономическия доход (вж. обратна икономическа връзка); парично изражение на частта от съвкупните дедуцирани финанси (в макр.), оползотворени от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна), която се
връща в системата на преразпределението на икономическия доход за единица
време (обикновено за една година). Съвкупните дедуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.) са сумата от дедуцирано-вътрешносистемнофинансовите предметни междуелементни кванти* (deduced-intrasystemic121

121

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни
са на сумата от отделните дедуцирании вътрешносистемни финансии (в
макр.). Те са една от разновидностите на съвкупните частични дедуцирани
финанси (в макр.) и са същото като съвкупни междинни финанси (в макр.).
Сумата на съвкупните дедуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните дедуцирани външносистемни финанси (в макр.) [които са съвкупните
изведените финанси (в макр.) и са другата разновидност на съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.)] са съвкупните пълни дедуцирани финанси (в макр.). Съвкупните дедуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.) са
равни на съвкупните индуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.), както
и на съвкупните употребени финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч.
и при покупко-продажба) съвкупните дедуцирани вътрешносистемни финанси
(в макр.) се представят като разход на съвкупни дедуцирани вътрешносистемни финанси* (joint deduced intrasystemic finance expenditure) (в макр.) за
техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни дедуцирани вътрешносистемни финанси* (joint deduced intrasystemic finance
incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ДЕДУЦИРАНИ ГРАНИЧНИ ФИНАНСИ* (joint deduced
boundary finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна дедуцираногранично-финансова предметна маса) (*) – съвкупни гранични финанси (в
макр.), дедуцирани от всички икономически единици (взети заедно в дадена
страна), които са възникнали във всички икономически единици за единица
време (обикновено за една година). Съвкупните дедуцирани гранични финанси
(в макр.) са сумата от дедуцирано-гранично-финансовите предметни междуелементни кванти* (deduced-boundary-financial objective interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните дедуцирании гранични финансии (в макр.). Те са същото като съвкупни дедуцирани външносистемни финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни изведени
финанси (в макр.) и е разновидност на съвкупните частичните дедуцирани
финанси (в макр.)]. Сумата на съвкупните дедуцирани гранични финанси (в
макр.) и съвкупните дедуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.) [което
122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са съвкупните междинни финанси (в макр.)] са съвкупните пълни дедуцирани
финанси (в макр.). Равни са на съвкупните индуцирани гранични финанси (в
макр.) и на съвкупните употребени граничнин финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните дедуцирани гранични финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни дедуцирани гранични финанси* (joint deduced boundary finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни дедуцирани гранични финанси* (joint deduced boundary finance incoming) (в макр.)
за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ДЕДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint deduced product
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна дедуцирано-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния дедуциран продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока. Съвкупните дедуцирани продуктови пари (в макр.) са сумата от дедуцирано-продуктовите
парични междуелементни кванти* (deduced-product monetary interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните дедуцирани продуктови пари (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните приведени продуктови пари (в макр.) и са разновидност на по-общото
понятие за съвкупни оползотворени продуктови пари (в макр.). Съвкупните
междинни продуктови пари (в макр.) и съвкупните отделни изведени продуктови пари (в макр.) са разновидности на съвкупните дедуциран продуктови
пари (в макр.) и, по-точно, на съвкупните частични дедуцирани продуктови
пари (в макр.). Разновидности на съвкупните дедуцирани продуктови пари (в
макр.) са също съвкупните пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.) и съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.), както и техни разновидности. Равни са на съвкупните индуцирани продуктови пари (в макр.) и
на съвкупните употребени продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба
съвкупните дедуцирани продуктови пари (в макр.) се представят като разход
на съвкупни дедуцрани продуктови пари* (joint deduced product money
expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен дедуцран продуктов паричeн
разход* (joint deduced product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния дедуциран продукт (в макр.) и като приход на съвкупни дедуцрани про123

123

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуктови пари* (joint deduced product money incoming) (в макр.) [същото като
съвкупен дедуцран продуктов паричeн приход* (joint deduced product money
revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСИ* (joint deduced finance) (в макр.)
(подразбират се като съвкупна дедуцирано-финансова предметна маса) (*) –
дедуцирани финанси (в макр.), които са използвани от всички икономически
единици; кратък израз на операционална разновидност на агрегатния пълни
народностопански макроикономически финанси* (aggregate all-macroeconomic finance), които са сумата (в парично изражение) на съвкупните междинни финанси (в макр.) и съвкупните изведени финанси (в макр.), формирани
при всички производители за единица време (обикновено за една година) и дедуцирани от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна), които го изкупуват. Съвкупните дедуцирани финанси (в макр.) са сумата от дедуцирано-финансовите предметни междуелементни кванти* (deducedfinancial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни са
на сумата от отделните дедуцрани финансии (в макр.). Представляват една от
формите на съвкупните приведени финанси (в макр.) и са разновидност на пообщото понятие за съвкупни оползотворени финанси (в макр.). Съвкупните
междинни финанси (в макр.) и съвкупните отделни изведени финанси (в макр.)
са разновидности на съвкупните дедуцирани финанси (в макр.) и, по-точно, на
съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.). Разновидности на съвкупните дедуцирани финанси (в макр.) са също съвкупните пълни дедуцирани
финанси (в макр.) и съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.), както
и техни разновидности. Равни са на съвкупните индуцирани финанси (в макр.)
и на съвкупните употребени финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч.
и при покупко-продажба) съвкупните дедуцирани финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни дедуцирани финанси* (joint deduced finance
expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни дедуцирани финанси* (joint deduced finance incoming)
(в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНИ ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint deduced financial
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна дедуцирано-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните дедуцирани финанси (в макр.)
техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в
пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока. Съвкупните
дедуцирани финансови пари (в макр.) са сумата от дедуцирано-финансовите
парични междуелементни кванти* (deduced-financial monetary interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните дедуцирани финансови пари (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните приведени финансови пари (в макр.) и са разновидност на по-общото понятие за съвкупни оползотворени финансови пари (в макр.). Съвкупните междинни финансови пари (в макр.) и съвкупните отделни изведени финансови
пари (в макр.) са разновидности на съвкупните дедуциран финансови пари (в
макр.) и, по-точно, на съвкупните частични дедуцирани финансови пари (в
макр.). Разновидности на съвкупните дедуцирани финансови пари (в макр.) са
също съвкупните пълни дедуцирани финансови пари (в макр.) и съвкупните
частични дедуцирани финансови пари (в макр.), както и техни разновидности.
Равни са на съвкупните индуцирани финансови пари (в макр.) и на съвкупните
употребени финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните дедуцирани финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни дедуцрани финансови пари* (joint deduced financial money expenditure) (в макр.)
[същото като съвкупен дедуцран финансов паричeн разход* (joint deduced
financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните дедуцирани финанси (в макр.) и като приход на съвкупни дедуцрани финансови пари* (joint
deduced financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен дедуцран
финансов паричeн приход* (joint deduced financial money revenue) (в макр.)] за
техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
СЪВКУПНИ ИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint outgoing product
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна изведено-продуктова парична
маса) (*) – противостоящ на съвкупния изведен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната
икономическа размяна) в обратна на продукта посока. Съвкупните изведени
продуктови пари (в макр.) са сумата от изведено-продуктовите парични
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------междуелементни кванти* (outgoing-product monetary interelement quanta) (в
макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в
границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните изведени продуктови пари (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните извънсистемни продуктови пари (в макр.). Равни са на съвкупните въведени продуктови пари (в макр.) и на съвкупните крайни продуктови пари (в макр.).
При покупко-продажба съвкупните изведени продуктови пари (в макр.) се
представят като разход на съвкупни изведени продуктови пари* (joint outgoing product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен изведен продуктов паричeн разход* (joint outgoing product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния изведен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни изведени продуктови пари* (joint outgoing product money incoming) (в макр.)
[същото като съвкупен изведен продуктов паричeн приход* (joint outgoing
product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Като обем съвкупните
изведени продуктови пари (в макр.) са равни на съвкупните чисти финансови
пари (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
СЪВКУПНИ ИЗВЕДЕНИ ФИНАНСИ* (joint outgoing finance) (в макр.)
(подразбират се като съвкупна изведено-финансова предметна маса) (*) –
изведени финанси (в макр.), придобити изразходвани от всички икономически
единици; парично изражение на придобити и изразходвани от всички икономически единици (в дадена страна) производители на продукт при първичното
разпределение на икономическия доход крайни финанси (в макр.) за единица
време (обикновено за една година), които са възникнали във всички икономически единици. Съвкупните изведени финанси (в макр.) са сумата от изведенофинансовите предметни междуелементни кванти* (outgoing-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват
икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от
отделните изведени финансии (в макр.). Представляват една от формите на
съвкупните външносистемни финанси (в макр.). Равни са на съвкупните въведени финанси (в макр.) и на съвкупните крайни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните изведени финанси (в
макр.) се представят като разход на съвкупни изведени финанси* (joint
outgoing finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продава126
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чи) и като постъпление на съвкупни изведени финанси* (joint outgoing finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Като обем
съвкупният чист продукт (в макр.) е равен на съвкупните изведени финанси (в
макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ИЗВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint outgoing financial
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна изведено-финансова парична
маса) (*) – противостоящ на съвкупните изведни финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната
икономическа размяна) в обратна на финансите посока. Съвкупните изведени
финансови пари (в макр.) са сумата от изведено-финансовите парични междуелементни кванти* (outgoing-financial monetary interelement quanta) (в
макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в
границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните изведени финансови пари (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните извънсистемни финансови пари (в макр.). Равни са на съвкупните въведени финансови
пари (в макр.) и на съвкупните крайни финансови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните изведени финансови пари (в макр.) се представят като
разход на съвкупни изведени финансови пари* (joint outgoing financial money
expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен изведен финансов паричeн разход* (joint outgoing financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните
изведени финанси (в макр.) и като приход на съвкупни изведени финансови
пари* (joint outgoing financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен
изведен финансов паричeн приход* (joint outgoing financial money revenue) (в
макр.)] за техните продавачи. Като обем съвкупните чисти продуктови пари (в
макр.) са равни на съвкупните изведени финансови пари (в макр.). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ИЗХОДНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint output product
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна изходно-продуктова парична
маса) – противостоящ на съвкупния изходен продукт (в макр.) негов паричен
еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; изходни продуктови пари (в
макр.), формиран от всички икономически единици; общо понятие за съвкупни
крайни продуктови пари (в макр.) и съвкупни изведни продуктови пари (в
макр.), които са техни разновидности; Съвкупните изходен продуктови пари (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.) са сумата от изходно-продуктовите парични междуелементни
кванти* (output-product monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор икономическа матрица в
границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните изходни продуктови пари (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните външносистемни продуктови пари (в макр.). Равни са на съвкупните входни продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните изходни продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни изходни продуктови
пари* (joint output product money expenditure) (в макр.) [същото като отделен
съвкупнен продуктов паричeн разход* (joint output product money cost) (в
макр.)] за купувачите на съвкупния изходен продукт (в макр.) и като приход
на съвкупни изходни продуктови пари* (joint output product money incoming)
(в макр.) [същото като съвкупен изходен продуктов паричeн приход* (joint
output product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Като обем съвкупните изходни продуктови пари (в макр.) са равни на съвкупните входни
финансови пари (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ИЗХОДНИ ФИНАНСИ (joint output finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна изходно-финансова предметна маса) – изходни финанси (в макр.), формирани от всички икономически единици; общо понятие за
съвкупни крайни финанси (в макр.) и съвкупни изведени финанси (в макр.), които са техни разновидности; парично изражение на възникнали във всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) съвкупни крайни финанси (в
макр.) или индуцирани от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) съвкупни изведен финанси (в макр.) при първичното разпределение
на икономическия доход (обикновено за една година). Съвкупните изходни
финанси (в макр.) са сумата от изходно-финансовите предметни междуелементни кванти* (output-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж.
икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на
съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните изходни финанси (в
макр.). Представляват една от формите на съвкупните външносистемни финанси (в макр.). Равни са на съвкупните входни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните изходни финанси (в
макр.) се представят като разход на съвкупни изходни финанси* (joint output
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като
постъпление на съвкупни изходни финанси* (joint output finance incoming) (в
макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Като обем съвкупният входен
продукт (в макр.) е равен на съвкупните изходни финанси (в макр.). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ИЗХОДНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint output financial
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна изходно-финансова парична
маса) – противостоящ на съвкупните изходни финанси (в макр.) техен паричен
еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; изходни финансови пари
(в макр.), формиран от всички икономически единици; общо понятие за съвкупни крайни финансови пари (в макр.) и съвкупни изведени финансови пари (в
макр.), които са техни разновидности; Съвкупните изходни финансови пари (в
макр.) са сумата от изходно-финансовите парични междуелементни кванти* (output-financial monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват икономически вектор икономическа матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните изходни финансови
пари (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.). Равни са на съвкупните входни финансови пари (в
макр.). При покупко-продажба съвкупните изходни финансови пари (в макр.)
се представят като разход на съвкупни изходни финансови пари* (joint output
financial money expenditure) (в макр.) [същото като отделен съвкупнен финансов паричeн разход* (joint output financial money cost) (в макр.)] за купувачите
на съвкупните изходни финанси (в макр.) и като приход на съвкупни изходни
финансови пари* (joint output financial money incoming) (в макр.) [същото като
съвкупен изходен финансов паричeн приход* (joint output financial money
revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Като обем съвкупните входни продуктови пари (в макр.) са равни на съвкупните изходни финансови пари (в
макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ИНДУЦИРАНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (joint
induced extrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна индуцирано-външносистемно-финансова предметна маса) (*) – съвкупни външносистемни финанси (в макр.), индуцирани от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съвкупните индуцирани външносистемни финанси (в макр.) са сумата от индуцирано-външносистемно-финансовите предметни междуелементни
кванти* (induced-extrasystemic-financial objective interelement quanta) (в макр.)
(вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки
(в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните индуцирании външносистемни финансии (в макр.). Те са същото като съвкупни въведени финанси (в
макр.) и са разновидност на съвкупните частични индуцирани финанси (в
макр.)]. Сумата на съвкупните индуцирани външносистемни финанси (в макр.)
и съвкупните индуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.) [което е съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.)] са съвкупните пълни индуцирани
финанси (в макр.). Равни са на съвкупните дедуцирани външносистемни финанси (в макр.) и на съвкупните възникнали външносистемни финанси (в
макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните
индуцирани външносистемни финанси (в макр.) се представят като разход на
съвкупни индуцирани външносистемни финанси* (joint induced extrasystemic
finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като
постъпление на съвкупни индуцирани външносистемни финанси* (joint
induced extrasystemic finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и
купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ИНДУЦИРАНИ ВЪТРЕШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ*
(joint induced intrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна индуцирано-вътрешносистемно-финансова предметна маса) (*) – съвкупни
индуцирани финанси (в макр.), които се формират при функционирането на
вътрешните обратни икономически връзки на системата на преразпределението на икономическия доход (вж. обратна икономическа връзка); парично изражение на частта от индуцираниите финанси (в макр.), образувани от всички
икономически единици (взети заедно в дадена страна), чиято величина е равна
на приходите, получени от предоставянето (в т.ч. и от продажбата) на всички
отделни промеждутъчни финанси на тези единици и която се връща в системата на икономическото производство за единица време (обикновено за една година). Съвкупните индуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.) са сумата от индуцирано-вътрешносистемно-финансовите предметни междуелементни кванти* (induced-intrasystemic-financial objective interelement quanta)
(в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в
границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните индуцирании
вътрешносистемни финансии (в макр.). Те са една от разновидностите на съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.) и са същото като съвкупни
промеждутъчни финанси (в макр.). Сумата на съвкупните индуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните индуцирани външносистемни
финанси (в макр.) [който са съвкупните въведени финанси (в макр.) и са другата разновидност на съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.)] са
съвкупните пълни индуцирани финанси (в макр.). Съвкупните индуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.) са равни на съвкупните дедуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.), както и на съвкупните възникнали финанси
(в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните
индуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.) се представят като разход
на съвкупни индуцирани вътрешносистемни финанси* (joint induced
intrasystemic finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни индуцирани вътрешносистемни
финанси* (joint induced intrasystemic finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ИНДУЦИРАНИ ГРАНИЧНИ ФИНАНСИ* (joint induced
boundary finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна индуцираногранично-финансова предметна маса) (*) – съвкупни гранични финанси (в
макр.), индуцирани от всички икономически единици (взети заедно в дадена
страна) за единица време (обикновено за една година). Съвкупните индуцирани гранични финанси (в макр.) са сумата от индуцирано-граничнофинансовите предметни междуелементни кванти* (induced-boundaryfinancial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни
са на сумата от отделните индуцирани гранични финанси (в макр.). Те са същото като съвкупни индуцирани външносистемни финанси (в макр.) [което е
същото като съвкупни въведени финанси (в макр.) и е разновидност на съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.)]. Сумата на съвкупните индуцирани гранични финанси (в макр.) и съвкупните индуцирани гранични финанси
(в макр.) [което е съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.)] са съвкупните пълни индуцирани финанси (в макр.). Равни са на съвкупните дедуцирани
гранични финанси (в макр.) и на съвкупните възникнали гранични финанси (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните
индуцирани гранични финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни индуцирани гранични финанси* (joint induced boundary finance expenditure)
(в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на
съвкупни индуцирани гранични финанси* (joint induced boundary finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ИНДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint induced product
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна индуцирано-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния индуциран продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока. Съвкупните индуциран продуктови пари (в макр.) са сумата от индуцирано-продуктовите
парични междуелементни кванти* (induced-product monetary interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните индуцирани продуктови пари (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните приведени продуктови пари (в макр.). Те са разновидност на по-общото
понятие за съвкупни образувани продуктови пари (в макр.). Съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в макр.) и съвкупните въведени продуктови пари (в макр.) са разновидности на съвкупните индуцирани продуктови пари (в
макр.) и, по-точно, на съвкупните частични индуцирани продуктови пари (в
макр.). Разновидности на отделните индуцирани продуктови пари (в макр.) са
също съвкупните пълни индуцирани продуктови пари (в макр.) и съвкупните
частични индуцирани продуктови пари (в макр.), както и техни разновидности. Равни са на съвкупните дедуцирани продуктови пари (в макр.) и на съвкупните произведени продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните индуцирани продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни индуцирани продуктови пари* (joint induced product money expenditure)
(в макр.) [същото като съвкупен индуциран продуктов паричeн разход* (joint
induced product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния индуциран
продукт (в макр.) и като приход на съвкупни индуцирани продуктови пари*
(joint induced product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен индуциран продуктов паричeн приход* (joint induced product money revenue) (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСИ* (joint induced finance) (в макр.)
(подразбират се като съвкупна индуциранио-финансова предметна маса) (*)
– индуцирани финанси (в макр.) от всички икономически единици; кратък израз на операционална разновидност на агрегатните пълни народностопански макроикономически финанси* (aggregate all-macroeconomic finance), които
са сумата (в парично изражение) на съвкупните промеждутъчни финанси (в
макр.) и съвкупните въведени финанси (в макр.), възникнали при всички производители и индуцирани (в приходи) от всички икономически единици (взети
заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година). Съвкупните индуцирани финанси (в макр.) са сумата от индуцирано-финансовите
предметни междуелементни кванти* (induced-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните
индуцирании финансии (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните приведени финанси (в макр.). Те са разновидност на по-общото понятие за
съвкупни образувани финанси (в макр.). Съвкупните промеждутъчни финанси
(в макр.) и съвкупните въведени финанси (в макр.) са разновидности на съвкупните индуцирани финанси (в макр.) и, по-точно, на съвкупните частични
индуцирани финанси (в макр.). Разновидности на отделните индуцирани финанси (в макр.) са също съвкупните пълни индуцирани финанси (в макр.) и съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.), както и техни разновидности. Равни са на съвкупните дедуцирани финанси (в макр.) и на съвкупните възникнали финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупкопродажба) съвкупните индуцирани финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни индуцирани финанси* (joint induced finance expenditure) (в
макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни индуцирани финанси* (joint induced finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint induced financial
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна индуцирано-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните индуцирани финанси (в макр.)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в
пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока. Съвкупните
индуциран финансови пари (в макр.) са сумата от индуцирано-финансовите
парични междуелементни кванти* (induced-financial monetary interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните индуцирани финансови пари (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните приведени финансови пари (в макр.). Те са разновидност на по-общото
понятие за съвкупни образувани финансови пари (в макр.). Съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) и съвкупните въведени финансови пари
(в макр.) са разновидности на съвкупните индуцирани финансови пари (в
макр.) и, по-точно, на съвкупните частични индуцирани финансови пари (в
макр.). Разновидности на отделните индуцирани финансови пари (в макр.) са
също съвкупните пълни индуцирани финансови пари (в макр.) и съвкупните
частични индуцирани финансови пари (в макр.), както и техни разновидности.
Равни са на съвкупните дедуцирани финансови пари (в макр.) и на съвкупните
възникнали финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните индуцирани финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни индуцирани финансови пари* (joint induced financial money expenditure) (в макр.)
[същото като съвкупен индуциран финансов паричeн разход* (joint induced
financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните индуцирани финанси (в макр.) и като приход на съвкупни индуцирани финансови пари*
(joint induced financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен индуциран финансов паричeн приход* (joint induced financial money revenue) (в
макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ КРАЙНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint final product money) (в
макр.) (подразбират се като съвкупно-продуктова парична маса) – противостоящ на съвкупния краен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се
движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на продукта посока. Съвкупните крайни продуктови пари (в макр.) са
сумата от крайно-продуктовите парични междуелементни кванти* (finalproduct monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които
образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите на
съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните крайни продуктови пари (в
макр.). Представляват разликата между съвкупните пълни употребени продуктови пари (в макр.) и съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в
макр.) и са една от формите на съвкупните извънсистемни продуктови пари (в
макр.). Равни са на съвкупните чисти продуктови пари (в макр.) и на съвкупните изходни продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните
крайни продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни
крайни продуктови пари* (joint final product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен краен продуктов паричeн разход* (joint final product
money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния краен продукт (в макр.) и
като приход на съвкупни крайни продуктови пари* (joint final product money
incoming) (в макр.) [същото като съвкупен краен продуктов паричeн приход*
(joint final product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Като обем
съвкупните крайни продуктови пари (в макр.) са равни на съвкупните въведени финансови пари (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ КРАЙНИ ФИНАНСИ* (joint final finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна крайно-финансова предметна маса) (*) – крайни финанси (в макр.), възникнали във всички икономически единици; парично изражение на възникналите във всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) при първичното разпределение на икономическия доход за единица време (обикновено за една година) съвкупни употребени финанси (в
макр.) над величината на съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.), придобити и използвани от всички негови потребители; съвкупни употребени финанси, които напускат вътрешносистемните зависимости на преразпределението на икономическия доход (осъществявани като вътрешни обратни икономически връзки) в макроикономиката. Съвкупните крайни финанси (в макр.)
са сумата от крайно-финансовите предметни междуелементни кванти*
(final-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант),
които образуват икономически вектор или икономическа матрица в границите
на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните крайни финансии (в
макр.). Представляват разликата между съвкупните пълни употребени финанси (в макр.) и съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.) и са една от формите на съвкупните външносистемни финанси (в макр.). Равни са на съвкупните чисти финанси (в макр.) и на съвкупните изходни финанси (в макр.). В
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните крайни финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни крайни финанси* (joint
final finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и
като постъпление на съвкупни крайни финанси* (joint final finance incoming)
(в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Като обем съвкупният въведен продукт (в макр.) е равен на съвкупните крайни финанси (в макр.). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ КРАЙНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint final financial money) (в
макр.) (подразбират се като съвкупно-финансова парична маса) – противостоящ на съвкупните крайни финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока. Съвкупните крайни финансови пари (в
макр.) са сумата от крайно-финансовите парични междуелементни кванти* (final-financial monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват икономически вектор или икономическа матрица в
границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните крайни финансови пари (в макр.). Представляват разликата между съвкупните пълни употребени финансови пари (в макр.) и съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) и са една от формите на съвкупните извънсистемни финансови
пари (в макр.). Равни са на съвкупните чисти финансови пари (в макр.) и на
съвкупните изходни финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните крайни финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни
крайни финансови пари* (joint final financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен краен финансов паричeн разход* (joint final financial
money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните крайни финанси (в макр.) и
като приход на съвкупни крайни финансови пари* (joint final financial money
incoming) (в макр.) [същото като съвкупен краен финансов паричeн приход*
(joint final financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Като обем
съвкупните въведени продуктови пари (в макр.) са равни на съвкупните крайни финансови пари (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ МЕЖДИННИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint intersticial product
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна междинно-продуктова парична маса) – противостоящ на съвкупния междинен продукт (в макр.) негов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока. Съвкупните междинни продуктови пари (в макр.) са сумата от междинно-продуктовите парични междуелементни кванти* (intersticial-product monetary interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните междинни продуктови пари (в макр.). Сумата от съвкупните междинни продуктови
пари (в макр.) и съвкупните чисти продуктови пари (в макр.) са съвкупните
пълни произведени продуктови пари (в макр.). Представляват една от формите
на съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и са същото като
съвкупни произведени вътрешносистемни продуктови пари (в макр.). Равни са
на съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните междинни продуктови пари (в макр.) се представят като
разход на съвкупни междинни продуктови пари* (joint intersticial product
money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен междинен продуктов паричeн разход* (joint intersticial product money cost) (в макр.)] за купувачите на
съвкупния междинен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни междинни
продуктови пари* (joint intersticial product money incoming) (в макр.) [същото
като отделен съвкупни продуктов паричeн приход* (joint intersticial product
money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСИ* (joint intersticial finance) (в макр.)
(подразбират се като съвкупна междинно-финансова предметна маса) –
междинни финанси (в макр.), възникнали във всички икономически единици в
дадена страна; парично изражение на част от възникналите финанси, чиято
величина е равна на разходите, направени за придобиването всички видове
финанси в системата на преразпределението на икономическия доход от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за единица време
(обикновено за една година). Съвкупните междинни финанси (в макр.) са сумата от междинно-финансовите предметни междуелементни кванти*
(intersticial-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния
финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните междинни финансии (в макр.). Сумата от съвкупните междинни финанси (в макр.) и съвкупните чисти финанси (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.) са съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.). Представляват една
от формите на съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и са същото
като съвкупни възникнали вътрешносистемни финанси (в макр.). Равни са на
съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.) и е част от агарегатния пълни
народностопански макроикономически финанси (в макр.). В икономическия
обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните междинни финанси (в
макр.) се представят като разход на съвкупни междинни финанси* (joint
intersticial finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни междинни финанси* (joint intersticial
finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ МЕЖДИННИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint intersticial financial
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна междинно-финансова парична маса) – противостоящ на съвкупните междинни финанси (в макр.) техен
паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока. Съвкупните
междинни финансови пари (в макр.) са сумата от междинно-финансовите
парични междуелементни кванти* (intersticial-financial monetary interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните междинни финансови пари (в макр.). Сумата от съвкупните междинни финансови
пари (в макр.) и съвкупните чисти финансови пари (в макр.) са съвкупните
пълни възникнали финансови пари (в макр.). Представляват една от формите на
съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и са същото като
съвкупни възникнали вътрешносистемни финансови пари (в макр.). Равни са
на съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните междинни финансови пари (в макр.) се представят като
разход на съвкупни междинни финансови пари* (joint intersticial financial
money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен междинен финансов паричeн разход* (joint intersticial financial money cost) (в макр.)] за купувачите на
съвкупните междинни финанси (в макр.) и като приход на съвкупни междинни финансови пари* (joint intersticial financial money incoming) (в макр.) [същото като отделен съвкупни финансов паричeн приход* (joint intersticial
financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНИ ОБРАЗУВАНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (joint
generated extrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна образувано-външносистемно-финансова предметна маса) (*) – общо понятие за
съвкупни възникнали външносистемни финанси (в макр.) [което е същото като
съвкупни чисти финанси (в макр.) и е разновидност на съвкупните частични
възникнали финанси (в макр.)] и съвкупни индуцирани външносистемни финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни въведени финанси (в макр.) и е разновидност на съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.)], които са
техни разновидности; същото като съвкупни входни финанси (в макр.); съвкупни външносистемни финанси (в макр.), образувани от всички икономически
единици (взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една
година). Съвкупните образувани външносистемни финанси (в макр.) са сумата
от образувано-външносистемно-финансовите предметни междуелементни кванти* (generated-extrasystemic-financial objective interelement quanta) (в
макр.) (вж. икономически квант), които съставят икономическа матрица в
границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните
връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните образувании
външносистемни финансии (в макр.). Те са една от разновидностите на отделните частични финанси (в макр.). Сумата на отделните образувани външносистемни финанси (в макр.) и отделните вътрешносистемни финанси (в
макр.) са отделните пълни образувани финанси (в макр.). Равни са на съвкупните оползотворени външносистемни финанси (в макр.), както и на съвкупните възникнали външносистемни финанси (в макр.) и на съвкупните индуцирани външносистемни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при
покупко-продажба) съвкупните образувани външносистемни финанси (в
макр.) се представят като разход на съвкупни образувани външносистемни
финанси* (joint generated extrasystemic finance expenditure) (в макр.) за техните
предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни образувани
външносистемни финанси* (joint generated extrasystemic finance incoming) (в
макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ОБРАЗУВАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint generated product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна образувано-продуктова
парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния образуван продукт (в макр.)
негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в
пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; общо понятие
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------за съвкупни произведени продуктови пари (в макр.) и съвкупни индуцирани
продуктови пари (в макр.), които са техни разновидности; Съвкупните образуван продуктови пари (в макр.) са сумата от образувано-продуктовите парични междуелементни кванти* (generated-product monetary interelement quanta)
(в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в
границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните образувани
продуктови пари (в макр.). Те са една от формите на съвкупните възпроизведени продуктови пари (в макр.) и са сумата от съвкупните вътрешносистемни
продуктови пари (в макр.) и съвкупните входни продуктови пари (в макр.), които са и негови разновидности и, по-точно, на съвкупните частични образувани продуктови пари (в макр.). Равни са на съвкупните оползотворени продуктови пари (в макр.), както и на съвкупните произведени продуктови пари (в
макр.) и на съвкупните индуцирани продуктови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните образувани продуктови пари (в макр.) се представят като
разход на съвкупни образувани продуктови пари* (joint generated product
money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен образуван продуктов паричeн разход* (joint generated product money cost) (в макр.)] за купувачите на
съвкупния образуван продукт (в макр.) и като приход на съвкупни образувани
продуктови пари* (joint generated product money incoming) (в макр.) [същото
като съвкупен образуван продуктов паричeн приход* (joint generated product
money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ОБРАЗУВАНИ ФИНАНСИ* (joint generated finance) (в макр.)
(подразбират се като съвкупни образувано-финансова предметна маса) –
общо понятие за съвкупни възникнали финанси (в макр.) и съвкупни индуцирани
финанси (в макр.), които са техни разновидности; парично изражение на съвкупни възникнали финанси (в макр.) във всички икономически единици (взети
заедно в дадена страна) или на съвкупни индуцирани финанси от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година). Съвкупните образувани финанси (в макр.) са сумата от
образувано-финансовите предметни междуелементни кванти* (generatedfinancial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които съставят икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни са
на сумата от отделните образувани финансии (в макр.). Те са една от формите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на съвкупните възпроизведени финанси (в макр.) и са сумата от съвкупните
вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните входни финанси (в макр.),
които са и техни разновидности и, по-точно, на съвкупните частични образувани финанси (в макр.). Равни са на съвкупните оползотворени финанси (в
макр.), както и на съвкупните възникнали финанси (в макр.) и на съвкупните
индуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупкопродажба) съвкупните образувани финанси (в макр.) се представят като разход
на съвкупни образувани финанси* (joint generated finance expenditure) (в
макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни образувани финанси* (joint generated finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ОБРАЗУВАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint generated financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна образувано-финансова
парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните образувани финанси (в
макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в
т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; общо
понятие за съвкупни възникнали финансови пари (в макр.) и съвкупни индуцирани финансови пари (в макр.), които са техни разновидности; Съвкупните образуван финансови пари (в макр.) са сумата от образувано-финансовите парични междуелементни кванти* (generated-financial monetary interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните образувани финансови пари (в макр.). Те са една от формите на съвкупните възпроизведени финансови пари (в макр.) и са сумата от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните входни финансови пари (в
макр.), които са и негови разновидности и, по-точно, на съвкупните частични
образувани финансови пари (в макр.). Равни са на съвкупните оползотворени
финансови пари (в макр.), както и на съвкупните възникнали финансови пари (в
макр.) и на съвкупните индуцирани финансови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните образувани финансови пари (в макр.) се представят като
разход на съвкупни образувани финансови пари* (joint generated financial
money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен образуван финансов
паричeн разход* (joint generated financial money cost) (в макр.)] за купувачите
на съвкупните образувани финанси (в макр.) и като приход на съвкупни обра141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зувани финансови пари* (joint generated financial money incoming) (в макр.)
[същото като съвкупен образуван финансов паричeн приход* (joint generated
financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ*
(joint utilized extrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като съкупна
оползотворено-външносистемно-финансова предметна маса) (*) – общо
понятие за съвкупни употребени външносистемни финанси (в макр.) [което е
същото като съвкупни крайни финанси (в макр.) и е разновидност на съвкупните частични употребени финанси (в макр.)] и съвкупни дедуцирани външносистемни финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни изведен финанси (в
макр.) и е разновидност на съвкупните частични дедуцирани финанси (в
макр.)], които са техни разновидности; същото като съвкупни изходни финанси
(в макр.); съвкупни външносистемни финанси (в макр.), оползотворени от
всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за единица време
(обикновено за една година). Съвкупните оползотворени външносистемни
финанси (в макр.) са сумата от оползотворено-външносистемнофинансовите предметни междуелементни кванти* (utilized-extrasystemicfinancial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни
са на сумата от отделните оползотворении външносистемни финансии (в
макр.). Те са една от разновидностите на съвкупните частични финанси (в
макр.). Сумата на съвкупните оползотворени външносистемни финанси (в
макр.) и съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) са съвкупните пълни оползотворени финанси (в макр.). Равни са на съвкупните образувани външносистемни финанси (в макр.), както и на съвкупните употребени външносистемни финанси (в макр.) и на съвкупните дедуцирани външносистемни
финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба)
съвкупните оползотворени външносистемни финанси (в макр.) се представят
като разход на съвкупни оползотворени външносистемни финанси* (joint
utilized extrasystemic finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в
т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни оползотворени външносистемни финанси* (joint utilized extrasystemic finance incoming) (в макр.) за
техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint utilized
product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна оползотворенопродуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния оползотворен
продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия
обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; общо понятие за съвкупни употребени продуктови пари (в макр.) и съвкупни дедуцирани продуктови пари (в макр.), които са техни разновидности; Съвкупните оползотворени продуктови пари (в макр.) са сумата от оползотворено-продуктовите парични междуелементни кванти* (utilized-product
monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов паричен
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните оползотворени продуктови пари (в макр.). Те са една от формите на съвкупните възпроизведени продуктови пари (в макр.) и са сумата от
съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните изходни продуктови пари (в макр.), които са и техни разновидности и, по-точно,
на съвкупните частични оползотворени продуктови пари (в макр.). Равни са
на съвкупните образувани продуктови пари (в макр.), както и на съвкупните
употребени продуктови пари (в макр.) и на съвкупните дедуцирани продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните оползотворени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни оползотворени
продуктови пари* (joint utilized product money expenditure) (в макр.) [същото
като съвкупен оползотворен продуктов паричeн разход* (joint utilized product
money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния оползотворен продукт (в
макр.) и като приход на съвкупни оползотворени продуктови пари* (joint
utilized product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен оползотворен продуктов паричeн приход* (joint utilized product money revenue) (в
макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ФИНАНСИ* (joint utilized finance) (в
макр.) (подразбират се като съвкупна оползотворено-финансова предметна
маса) (*) – общо понятие за съвкупни употребени финанси (в макр.) и съвкупни
дедуцирани финанси (в макр.), които са техни разновидности; парично изражение на съвкупни употребени финанси (в макр.), формирани от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна), или на съвкупни дедуцирани
финанси от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за
143

143

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------единица време (обикновено за една година). Съвкупните оползотворени финанси (в макр.) са сумата от оползотворено-финансовите предметни междуелементни кванти* (utilized-financial objective interelement quanta) (в макр.)
(вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки
(в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните оползотворени финанси (в макр.). Те са една от формите на съвкупните възвъзникнали финанси (в
макр.) и са сумата от съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните изходни финанси (в макр.), които са и техни разновидности и, поточно, на съвкупните частични оползотворени финанси (в макр.). Равни са на
съвкупните образувани финанси (в макр.), както и на съвкупните употребени
финанси (в макр.) и на съвкупните дедуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните оползотворени финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни оползотворени финанси* (joint utilized finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и
продавачи) и като постъпление на съвкупни оползотворени финанси* (joint
utilized finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи).
Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint utilized
financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна оползотворенофинансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните оползотворени
финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия
обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; общо понятие за съвкупни употребени финансови пари (в макр.) и съвкупни дедуцирани финансови пари (в макр.), които са техни разновидности;
Съвкупните оползотворени финансови пари (в макр.) са сумата от оползотворено-финансовите парични междуелементни кванти* (utilized-financial
monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов паричен
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните оползотворени финансови пари (в макр.). Те са една от формите на съвкупните възпроизведени финансови пари (в макр.) и са сумата от
съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните изходни финансови пари (в макр.), които са и техни разновидности и, по-точно,
на съвкупните частични оползотворени финансови пари (в макр.). Равни са на
съвкупните образувани финансови пари (в макр.), както и на съвкупните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------употребени финансови пари (в макр.) и на съвкупните дедуцирани финансови
пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните оползотворени финансови
пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни оползотворени финансови пари* (joint utilized financial money expenditure) (в макр.) [същото като
съвкупен оползотворен финансов паричeн разход* (joint utilized financial
money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните оползотворени финанси (в
макр.) и като приход на съвкупни оползотворени финансови пари* (joint
utilized financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен оползотворен финансов паричeн приход* (joint utilized financial money revenue) (в
макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ОСТАТЪЧНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint residual product
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна остатъчно-продуктова парична маса) – противостоящ на съвкупния остатъчен продукт (в макр.) негов
паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; общо понятие за
съвкупни чисти продуктови пари (в макр.) и съвкупни крайни продуктови пари
(в макр.) и една от разновидностите на съвкупните външносистемни продуктови пари (в макр.); Съвкупните остатъчни продуктови пари (в макр.) са сумата от остатъчно-продуктовите парични междуелементни кванти*
(residual-product monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния
продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Равни са на сумата от отделните остатъчни продуктови пари (в
макр.). Те са една от формите на съвкупните външносистемни продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните чисти продуктови пари (в
макр.) [които са разновидност на съвкупните входни продуктови пари (в
макр.) и на съвкупните частични произведени продуктови пари (в макр.)] и
съвкупните крайни продуктови пари (в макр.) [които са разновидност на съвкупните изходни продуктови пари (в макр.) и на съвкупните частични употребени продуктови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните външносистемни
продуктови пари (в макр.) и на съвкупните гранични продуктови пари (в
макр.). При покупко-продажба съвкупните остатъчни продуктови пари (в
макр.) се представят като разход на съвкупни остатъчни продуктови пари*
(joint residual product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен остатъчен продуктов паричeн разход* (joint residual product money cost) (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.)] за купувачите на съвкупния остатъчен продукт (в макр.) и като приход
на съвкупни остатъчни продуктови пари* (joint residual product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен остатъчен продуктов паричeн приход* (joint residual product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Като обем съвкупните остатъчни продуктови пари (в макр.) са равни на съвкупните остатъчни финансови пари (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ОСТАТЪЧНИ ФИНАНСИ* (joint residual finance) (в макр.)
(подразбират се като съвкупна остатъчно-финансова предметна маса) –
общо понятие за съвкупни чисти финанси (в макр.) и съвкупни крайни финанси
(в макр.) и една от разновидностите на съвкупните външносистемни финанси
(в макр.); парично изражение на възникнали от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) в крайното използване на икономическия доход
съвкупни чисти финанси (в макр.) [като остатък над величината на съвкупните
междинни финанси (в макр.)] или на употребени от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) в първичното разпределение на икономическия доход съвкупни крайни финанси (в макр.) [като остатък над величината
на съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.)] за единица време (обикновено за една година). Съвкупните остатъчни финанси (в макр.) са сумата от
остатъчно-финансовите предметни междуелементни кванти* (residualfinancial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни
са на сумата от отделните остатъчни финансии (в макр.). Те са една от формите на съвкупните външносистемни финанси (в макр.). Техни разновидности
са съвкупните чисти финанси (в макр.) [които са разновидност на съвкупните
входни финанси (в макр.) и на съвкупните частични възникнали финанси (в
макр.)] и съвкупните крайни финанси (в макр.) [които са разновидност на съвкупните изходни финанси (в макр.) и на съвкупните частични употребени финанси (в макр.)]. Равни са на съвкупните външносистемни финанси (в макр.) и
на съвкупните граничен финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и
при покупко-продажба) съвкупните остатъчни финанси (в макр.) се представят
като разход на съвкупни остатъчни финанси* (joint residual finance
expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни остатъчни финанси* (joint residual finance incoming)
(в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Като обем съвкупният ос146
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------татъчен продукт (в макр.) е равен на съвкупните остатъчни финанси (в
макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ОСТАТЪЧНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint residual financial
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна остатъчно-финансова парична маса) – противостоящ на съвкупните остатъчни финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; общо понятие
за съвкупни чисти финансови пари (в макр.) и съвкупни крайни финансови пари
(в макр.) и една от разновидностите на съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.); Съвкупните остатъчни финансови пари (в макр.) са сумата
от остатъчно-финансовите парични междуелементни кванти* (residualfinancial monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са
на сумата от отделните остатъчни финансови пари (в макр.). Те са една от
формите на съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.). Техни
разновидности са съвкупните чисти финансови пари (в макр.) [които са разновидност на съвкупните входни финансови пари (в макр.) и на съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.)] и съвкупните крайни финансови
пари (в макр.) [които са разновидност на съвкупните изходни финансови пари
(в макр.) и на съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.)].
Равни са на съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.) и на съвкупните гранични финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните остатъчни финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни
остатъчни финансови пари* (joint residual financial money expenditure) (в
макр.) [същото като съвкупен остатъчен финансов паричeн разход* (joint
residual financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните остатъчни
финанси (в макр.) и като приход на съвкупни остатъчни финансови пари*
(joint residual financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен остатъчен финансов паричeн приход* (joint residual financial money revenue) (в
макр.)] за техните продавачи. Като обем съвкупните остатъчни продуктови
пари (в макр.) са равни на съвкупните остатъчни финансови пари (в макр.).
Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПРИВЕДЕНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (joint
reduced extrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна приведе147
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но-външносистемно-финансова предметна маса) (*) – общо понятие за съвкупни индуцирани гранични финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни
въведени финанси (в макр.) и са разновидност на съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.)] и съвкупни дедуцирани гранични финанси (в макр.)
[което е същото като съвкупни изведен финанси (в макр.) и са разновидност на
съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.)], които са техни разновидности; същото като съвкупни гранични финанси (в макр.); съвкупни външносистемни финанси (в макр.), приведени от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година).
Съвкупните приведени външносистемни финанси (в макр.) са сумата от приведено-външносистемно-финансовите предметни междуелементни кванти* (reduced-extrasystemic-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж.
икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на
съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните приведени външносистемни финанси (в макр.). Те са една от разновидностите на съвкупните частични финанси (в макр.). Сумата на съвкупните приведени външносистемни
стопанствени финанси (в макр.) и съвкупните вътрешносистемни финанси (в
макр.) са съвкупните пълни приведени финанси (в макр.). Равни са на съвкупните стопанствени външносистемни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните приведени външносистемни
финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни приведени
външносистемни финанси* (joint reduced extrasystemic finance expenditure) (в
макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на
съвкупни приведени външносистемни финанси* (joint reduced extrasystemic
finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПРИВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint reduced product
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна приведено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния приведен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; приведени продуктови пари (в макр.) на всички икономически единици; общо понятие за съвкупни индуцирани продуктови пари (в макр.) и съвкупни дедуцирани продуктови пари (в макр.), които са техни разновидности; Съвкупните приведени продуктови пари (в макр.) са сумата от приведено-продуктовите парични меж148
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуелементни кванти* (reduced-product monetary interelement quanta) (в макр.)
(вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните приведени продуктови
пари (в макр.). Представляват разновидност на по-общото понятие за съвкупни
възпроизведени продуктови пари (в макр.) и са сумата от съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупените гранични продуктови
пари (в макр.), които са и техни разновидности и, по-точно, разновидности на
съвкупните частични приведен продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са също съвкупните пълни приведени продуктови пари (в макр.) и
съвкупните частични приведени продуктови пари (в макр.), както и техни разновидности. Равни са на съвкупните индуцирани продуктови пари (в макр.) и
на съвкупните дедуцирани продуктови пари (в макр.), както и на съвкупния
стопанствен продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните
приведени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни
приведени продуктови пари* (joint reduced product money expenditure) (в
макр.) [същото като съвкупен приведен продуктов паричeн разход* (joint
reduced product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния приведен
продукт (в макр.) и като приход на съвкупни приведени продуктови пари*
(joint reduced product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупнен приведен продуктов паричeн приход* (joint reduced product money revenue) (в
макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПРИВЕДЕНИ ФИНАНСИ* (joint reduced finance) (в макр.)
(подразбират се като съвкупна приведено-финансова предметна маса) (*) –
приведени финанси (в макр.) на всички икономически единици; общо понятие
за съвкупни индуцирани финанси (в макр.) и съвкупни дедуцирани финанси (в
макр.), които са техни разновидности; кратък израз на операционална разновидност на агрегатните пълни народностопански макроикономически финанси* (aggregate all-macroeconomic finance), които са парично изражение на
индуцирани или на дедуцирани от всички икономически единици (взети заедно
в дадена страна) всеобхватни икономически финанси* (comprehensive economic finance) за единица време (обикновено за една година). Съвкупните приведени финанси (в макр.) са сумата от приведено-финансовите предметни
междуелементни кванти* (reduced-financial objective interelement quanta) (в
макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните
връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните приведени финансии (в макр.). Представляват разновидност на по-общото понятие за съвкупни възпроизведени финанси (в макр.) и са сумата от съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните гранични финанси (в макр.), които
са и техни разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупните частични
приведени финанси (в макр.). Техни разновидности са също съвкупните пълни
приведени финанси (в макр.) и съвкупните частични приведени финанси (в
макр.), както и техни разновидности. Равни са на съвкупните индуцирани финанси (в макр.) и на съвкупните дедуцирани финанси (в макр.), както и на съвкупните стопанствени финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и
при покупко-продажба) съвкупните приведени финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни приведени финанси* (joint reduced finance
expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни приведени финанси* (joint reduced finance incoming) (в
макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ПРИВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint reduced financial
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна приведено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните приведени финанси (в макр.) техен
паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; приведени финансови пари (в макр.) на всички икономически единици; общо понятие за съвкупни индуцирани финансови пари (в макр.) и съвкупни дедуцирани финансови пари (в макр.), които са техни разновидности; Съвкупните приведени финансови
пари (в макр.) са сумата от приведено-финансовите парични междуелементни кванти* (reduced-financial monetary interelement quanta) (в макр.) (вж.
икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на
съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните
връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните приведени финансови пари
(в макр.). Представляват разновидност на по-общото понятие за съвкупни възпроизведени финансови пари (в макр.) и са сумата от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупените гранични финансови пари (в
макр.), които са и техни разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупните частични приведен финансови пари (в макр.). Техни разновидности са
също съвкупните пълни приведени финансови пари (в макр.) и съвкупните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частични приведени финансови пари (в макр.), както и техни разновидности.
Равни са на съвкупните индуцирани финансови пари (в макр.) и на съвкупните
дедуцирани финансови пари (в макр.), както и на съвкупните стопанствен финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните приведени финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни приведени финансови пари* (joint reduced financial money expenditure) (в макр.) [същото като
съвкупен приведен финансов паричeн разход* (joint reduced financial money
cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните приведени финанси (в макр.) и като приход на съвкупни приведени финансови пари* (joint reduced financial
money incoming) (в макр.) [същото като съвкупнен приведен финансов паричeн приход* (joint reduced financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока. Съвкупните продуктови пари (в макр.) са сумата от продуктовите парични междуелементни кванти* (product monetary interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от съответните отделни продуктови пари (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Техни разновидности са съвкупните пълни продуктови пари (в макр.), съвкупните
частични продуктови пари (в макр.), съвкупните произведени продуктови пари (в макр.) [в т.ч. съвкупните пълни произведени продуктови пари (в макр.) и
съвкупните частични произведени продуктови пари (в макр.)], съвкупните
употребени продуктови пари (в макр.) [в т.ч. съвкупните пълни употебени
продуктови пари (в макр.) и съвкупните частични употребени продуктови
пари (в макр.)], както и техните разновидности. При покупко-продажба съвкупните продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни
продуктови пари* (joint product money expenditure) (в макр.) [същото като
съвкупен продуктов паричeн разход* (joint product money cost) (в макр.)] за
купувачите на съвкупния продукт (в макр.) и като приход на съвкупни продуктови пари* (joint product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктов паричeн приход* (joint product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи.
СЪВКУПНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ (joint product money) (ки) – във:
съвкупни входни продуктови пари (в макр.);
съвкупни въведени продуктови пари (в макр.);
съвкупни възпроизведени продуктови пари (в макр.);
съвкупни външносистемни продуктови пари (в макр.);
съвкупни вътрешносистемни продуктови пари (в макр.);
съвкупни гранични продуктови пари (в макр.);
съвкупни дедуцирани продуктови пари (в макр.);
съвкупни изведени продуктови пари (в макр.);
съвкупни изходни продуктови пари (в макр.);
съвкупни индуцирани продуктови пари (в макр.);
съвкупни крайни продуктови пари (в макр.);
съвкупни междинни продуктови пари (в макр.);
съвкупни образувани продуктови пари (в макр.);
съвкупни оползотворени продуктови пари (в макр.);
съвкупни остатъчни продуктови пари (в макр.);
съвкупни приведени продуктови пари (в макр.);
съвкупни продуктови пари (в макр.);
съвкупни произведени продуктови пари (в макр.);
съвкупни промеждутъчни продуктови пари (в макр.);
съвкупни пълни продуктови пари (в макр.);
съвкупни стопанствени продуктови пари (в макр.);
съвкупни употребени продуктови пари (в макр.).
съвкупни частични продуктови пари (в макр.);
съвкупни чисти продуктови пари (в макр.).
СЪВКУПНИ ПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint produced product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна произведено-продуктова
парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния произведен продукт (в макр.)
негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в
пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока. Равни са на
сумата от отделните произведени продуктови пари (в макр.). Съвкупните
произведени продуктови пари (в макр.) са сумата от произведенопродуктовите парични междуелементни кванти* (produced-product mone152
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват
икономическа матрица в границите на съответния продуктов паричен формат
[вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Представляват една от
формите на съвкупните стопанствени продуктови пари (в макр.). Разновидност са на по-общото понятие за съвкупни образувани продуктови пари (в
макр.). Те са сумата от съвкупните междинни продуктови пари (в макр.) и
съвкупните чисти продуктови пари (в макр.), които са и техни разновидности
и, по-точно, разновидности на съвкупните частични произведени продуктови
пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни произведени продуктови пари (в макр.) и съвкупните частични произведени продуктови пари
(в макр.), както и техни разновидности. Равни са на съвкупните употребени
продуктови пари (в макр.) и на съвкупните индуцирани продуктови пари (в
макр.). При покупко-продажба съвкупните произведени продуктови пари (в
макр.) се представят като разход на съвкупни произведени продуктови пари*
(joint produced product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен
произведен продуктов паричeн разход* (joint produced product money cost) (в
макр.)] за купувачите на съвкупния произведен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни произведени продуктови пари* (joint produced product money
incoming) (в макр.) [същото като съвкупен произведен продуктов паричeн
приход* (joint produced product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ПРОМЕЖДУТЪЧНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint intermediate product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна промеждутъчнопродуктова парична маса) – противостоящ на съвкупния промеждутъчен
продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия
обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока. Съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в макр.) са сумата от промеждутъчно-продуктови парични междуелементни кванти* (intermediateproduct monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които
образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Сумата от
съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в макр.) и съвкупните крайни
продуктови пари (в макр.) са съвкупните пълне употребени продуктови пари
(в макр.). Представляват една от формите на съвкупните вътрешносистемни
продуктови пари (в макр.) и са същото като съвкупни употребени вътрешносистемни продуктови пари (в макр.). Равни са на съвкупните междинни про153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните промеждутъчни
продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни промеждутъчни продуктови пари* (joint intermediate product money expenditure) (в
макр.) [същото като съвкупен промеждутъчен продуктов паричeн разход*
(joint intermediate product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния
промеждутъчен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни промеждутъчни продуктови пари* (joint intermediate product money incoming) (в макр.)
[същото като съвкупен промеждутъчен продуктов паричeн приход* (joint
intermediate product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПРОМЕЖДУТЪЧНИ ФИНАНСИ* (joint intermediate finance)
(в макр.) (подразбират се като съвкупна промеждутъчно-финансова предметна маса) – промеждутъчни финанси (в макр.), възникнали от всички икономически единици; парично изражение на възникнали във всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) финанси, които се предоставят
чрез преразпределението на икономическия доход на всички икономически
единици в дадената страна за единица време (обикновено за една година). Съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.) са сумата от промеждутъчнофинансовите предметни междуелементни кванти* (intermediate-financial
objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж.
баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Сумата от съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.) и съвкупните крайни финанси (в макр.)
са съвкупните пълни употребени финанси (в макр.). Представляват една от
формите на съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и са същото като съвкупни употребени вътрешносистемни финанси (в макр.). Равни са на
съвкупните междинни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при
покупко-продажба) съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни промеждутъчни финанси* (joint intermediate
finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като
постъпление на съвкупни промеждутъчни финанси* (joint intermediate
finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПРОМЕЖДУТЪЧНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint intermediate financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна промеждутъчно154
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------финансова парична маса) – противостоящ на съвкупните промеждутъчни
финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия
обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока. Съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) са сумата от промеждутъчно-финансови парични междуелементни кванти* (intermediatefinancial monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Сумата от
съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) и съвкупните крайни
финансови пари (в макр.) са съвкупните пълне употребени финансови пари (в
макр.). Представляват една от формите на съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и са същото като съвкупни употребени вътрешносистемни финансови пари (в макр.). Равни са на съвкупните междинни финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни промеждутъчни
финансови пари* (joint intermediate financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен промеждутъчен финансов паричeн разход* (joint
intermediate financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.) и като приход на съвкупни промеждутъчни
финансови пари* (joint intermediate financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен промеждутъчен финансов паричeн приход* (joint
intermediate financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ* (joint full arising finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълно-възникнало-финансова
предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупните възникнали финанси (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни възникнали финансии (в макр.). Те са сумата от съвкупните
междинни финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни възникнали вътрешносистемни финанси (в макр.)] и съвкупните чисти финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни възникнали външносистемни финанси (в макр.)],
които от своя страна са разновидности на съвкупните частични възникнали
финанси (в макр.). Равни са на съвкупните пълни употребени финанси (в
макр.), както и на съвкупните пълни индуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните пълни възникна155
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ли финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни възникнали финанси* (joint full arising finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни пълни възникнали
финанси* (joint full arising finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в
т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.) и финанси.

СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint full
arising financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълновъзникнало-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
финансите посока; пълен размер на съвкупните възникнали финансови пари (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни възникнали финансови пари (в макр.). Те са сумата от съвкупните междинни финансови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни
възникнали вътрешносистемни финансови пари (в макр.)] и съвкупните чисти
финансови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни възникнали външносистемни финансови пари (в макр.)], които от своя страна са разновидности на
съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.). Равни са на съвкупните пълни употребени финансови пари (в макр.), както и на съвкупните
пълни индуцирани финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните пълни възникнали финансови пари (в макр.) се представят като разход на
съвкупни пълни възникнали финансови пари* (joint full arising financial
money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен възникнал финансов паричeн разход* (joint full arising financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.) и като приход на съвкупни пълни възникнали финансови пари* (joint full arising financial money
incoming) (в макр.) [същото като съвкупнен пълен възникнал финансов
паричeн приход* (joint full arising financial money revenue) (в макр.)] за техните
продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint
full reproduced product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълновъзпроизведено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния
пълен възпроизведен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на продукта посока; пълен размер на съвкупните възпроизведени продуктови пари (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален
признак да се представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на
сумата от отделните пълни възпроизведени продуктови пари (в макр.). Те са
сумата от съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните външносистемни продуктови пари (в макр.), които са разновидности на
съвкупните частични възпроизведени продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни стопанствени продуктови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и
съвкупните остатъчни продуктови пари (в макр.), които са разновидности на
съвкупните частични стопанствени продуктови пари (в макр.)] и съвкупните
пълни приведени продуктови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните
вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните гранични продуктови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични приведени продуктови пари (в макр.)]. Техни разновидности са също съвкупните
пълни образувани продуктови пари (в макр.) [равени на сумата от съвкупните
вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните входни продуктови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични образувани продуктови пари (в макр.)] и съвкупните пълни оползотворени продуктови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните изходни продуктови пари (в макр.), които са
разновидности на съвкупните частични оползотворени продуктови пари (в
макр.)]. Равни са на съвкупните пълни стопанствени продуктови пари (в
макр.) и на съвкупните пълни приведени продуктови пари (в макр.), както и на
съвкупните пълни образувани продуктови пари (в макр.) и на съвкупните пълни оползотворени продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните пълни възпроизведени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни възпроизведени продуктови пари* (joint full reproduced product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен възпроизведен продуктов паричeн разход* (joint full reproduced product money
cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния пълен възпроизведен продукт (в
макр.) и като приход на съвкупни пълни възпроизведени продуктови пари*
(joint full reproduced product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен
пълен възпроизведен продуктов паричeн приход* (joint full reproduced product
money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ФИНАНСИ* (joint full reproduced finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълно-възпроизведенофинансова предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупните възпроизведени финанси (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален
признак да се представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на
сумата от отделните пълни възпроизведении финансии (в макр.). Те са сумата
от съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните външносистемни финанси (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични
възпроизведени финанси (в макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни
стопанствени финанси (в макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните остатъчни финанси (в макр.), които
са разновидности на съвкупните частични стопанствени финанси (в макр.)] и
съвкупните пълни приведени финанси (в макр.) [равни на сумата от съвкупните
вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните гранични финанси (в
макр.), които са разновидности на съвкупните частични приведени финанси (в
макр.)]. Техни разновидности са също съвкупните пълни образувани финанси
(в макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни финанси (в
макр.) и съвкупните входни финанси (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични образувани финанси (в макр.)] и съвкупнит пълни оползотворени финанси (в макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни
финанси (в макр.) и съвкупните изходни финанси (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични оползотворени финанси (в макр.)]. Равни са
на съвкупните пълни стопанствени финанси (в макр.) и на съвкупните пълни
приведени финанси (в макр.), както и на съвкупните пълни образувани финанси
(в макр.) и на съвкупните пълни оползотворени финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните пълни възпроизведени финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни възпроизведени финанси* (joint full reproduced finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни пълни
възпроизведени финанси* (joint full reproduced finance incoming) (в макр.) за
техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси.
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint
full reproduced financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълновъзпроизведено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните
пълни възпроизведени финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на финансите посока; пълен размер на съвкупните възпроизведени финансови пари (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален
признак да се представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на
сумата от отделните пълни възпроизведени финансови пари (в макр.). Те са
сумата от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.), които са разновидности на
съвкупните частични възпроизведени финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни стопанствени финансови пари (в макр.) [равни
на сумата от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните остатъчни финансови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични стопанствени финансови пари (в макр.)] и съвкупните пълни приведени финансови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните гранични финансови
пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични приведени финансови пари (в макр.)]. Техни разновидности са също съвкупните пълни образувани финансови пари (в макр.) [равени на сумата от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните входни финансови пари (в
макр.), които са разновидности на съвкупните частични образувани финансови пари (в макр.)] и съвкупните пълни оползотворени финансови пари (в макр.)
[равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.)
и съвкупните изходни финансови пари (в макр.), които са разновидности на
съвкупните частични оползотворени финансови пари (в макр.)]. Равни са на
съвкупните пълни стопанствени финансови пари (в макр.) и на съвкупните
пълни приведени финансови пари (в макр.), както и на съвкупните пълни образувани финансови пари (в макр.) и на съвкупните пълни оползотворени финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните пълни възпроизведени
финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни възпроизведени финансови пари* (joint full reproduced financial money expenditure)
(в макр.) [същото като съвкупен пълен възпроизведен финансов паричeн разход* (joint full reproduced financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните пълни възпроизведени финанси (в макр.) и като приход на съвкупни
пълни възпроизведени финансови пари* (joint full reproduced financial money
incoming) (в макр.) [същото като съвкупен пълен възпроизведен финансов паричeн приход* (joint full reproduced financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ДЕДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint full
deduced product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълнодедуцирано-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния пълен дедуциран продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
продукта посока; пълен размер на съвкупните дедуцирани продуктови пари (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.). Те са сумата от съвкупните междинни продуктови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни
дедуцирани вътрешносистемни продуктови пари (в макр.)] и съвкупни изведени продуктови пари (в макр.) [което е същото като съвкупени дедуцирани външносистемни продуктови пари (в макр.)], които от своя страна са разновидности на съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.). Равни са на съвкупните пълни индуцирани продуктови пари (в макр.), както и на
съвкупните пълни употребени продуктови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни дедуцирани продуктови пари* (joint full
deduced product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен дедуциран продуктов паричeн разход* (joint full deduced product money cost) (в
макр.)] за купувачите на съвкупния пълен дедуциран продукт (в макр.) и като
приход на съвкупни пълни дедуцирани продуктови пари* (joint full deduced
product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен пълен дедуциран
продуктов паричeн приход* (joint full deduced product money revenue) (в
макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСИ* (joint full deduced finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълно-дедуцирано-финансова
предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупните дедуцирани финанси (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни дедуцирании финансии (в макр.). Те са сумата от съвкупните
междинни финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни дедуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.)] и съвкупните изведени финанси (в макр.)
[което е същото като съвкупни дедуцирани външносистемни финанси (в
макр.)], които от своя страна са разновидности на съвкупните частични деду160
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------цирани финанси (в макр.). Равни са на съвкупните пълни индуцирани финанси
(в макр.), както и на съвкупните пълни употребени финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните пълни дедуцирани финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни дедуцирани финанси* (joint full deduced finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни пълни дедуцирани финанси* (joint full deduced finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.) и финанси.
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint full
deduced financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълнодедуцирано-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните пълни дедуцирани финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
финансите посока; пълен размер на съвкупните дедуцирани финансови пари (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни дедуцирани финансови пари (в макр.). Те са сумата от съвкупните междинни финансови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни
дедуцирани вътрешносистемни финансови пари (в макр.)] и съвкупни изведени
финансови пари (в макр.) [което е същото като съвкупени дедуцирани външносистемни финансови пари (в макр.)], които от своя страна са разновидности на
съвкупните частични дедуцирани финансови пари (в макр.). Равни са на съвкупните пълни индуцирани финансови пари (в макр.), както и на съвкупните
пълни употребени финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните пълни дедуцирани финансови пари (в макр.) се представят като разход на
съвкупни пълни дедуцирани финансови пари* (joint full deduced financial
money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен дедуциран финансов паричeн разход* (joint full deduced financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните пълни дедуцирани финанси (в макр.) и като приход на
съвкупни пълни дедуцирани финансови пари* (joint full deduced financial
money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен пълен дедуциран финансов
паричeн приход* (joint full deduced financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ИНДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint full
induced product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълноиндуцирано-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния пълен индуциран продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
продукта посока; пълен размер на съвкупните индуцирани продуктови пари (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни индуцирани продуктови пари (в макр.). Те са сумата от съвкупнитея промеждутъчни продуктови пари (в макр.) [което е същото като
съвкупни индуцирани вътрешносистемни продуктови пари (в макр.)] и съвкупни въведени (в макр.) [което е същото като съвкупни индуцирани външносистемни продуктови пари (в макр.)], които от своя страна са разновидности на
съвкупните частични индуцирани продуктови пари (в макр.). Равни са на съвкупниту пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.), както и на съвкупните
пълни произведени продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните пълни индуцирани продуктови пари (в макр.) се представят като разход
на съвкупни пълни индуцирани продуктови пари* (joint full induced product
money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупни пълен индуциран продуктов паричeн разход* (joint full induced product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния пълен индуциран продукт (в макр.) и като приход на съвкупни пълни индуцирани продуктови пари* (joint full induced product money
incoming) (в макр.) [същото като съвкупен пълен индуциран продуктов
паричeн приход* (joint full induced product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСИ* (joint full induced finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълно-индуцирано-финансова
предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупните индуцирани финанси (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни индуцирани финанси (в макр.). Те са сумата от съвкупните
промеждутъчни финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни индуцирани
вътрешносистемни финанси (в макр.)] и съвкупните въведени (в макр.) [което
е същото като съвкупни индуцирани външносистемни финанси (в макр.)], които
от своя страна са разновидности на съвкупните частични индуцирани финанси
(в макр.). Равни са на съвкупните пълни дедуцирани финанси (в макр.), както и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.). В икономическия обмен (в
т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните пълни индуцирани финанси (в макр.)
се представят като разход на съвкупни пълни индуцирани финанси* (joint full
induced finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни пълни индуцирани финанси* (joint full
induced finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи).
Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси.

СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint full
induced financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълноиндуцирано-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните
пълни индуцирани финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи
в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна
на финансите посока; пълен размер на съвкупните индуцирани финансови пари
(в макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни индуцирани финансови пари (в макр.). Те са сумата от съвкупнитея промеждутъчни финансови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни индуцирани вътрешносистемни финансови пари (в макр.)] и съвкупни
въведени (в макр.) [което е същото като съвкупни индуцирани външносистемни
финансови пари (в макр.)], които от своя страна са разновидности на съвкупните частични индуцирани финансови пари (в макр.). Равни са на съвкупниту
пълни дедуцирани финансови пари (в макр.), както и на съвкупните пълни възникнали финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните пълни
индуцирани финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни
пълни индуцирани финансови пари* (joint full induced financial money
expenditure) (в макр.) [същото като съвкупни пълен индуциран финансов паричeн разход* (joint full induced financial money cost) (в макр.)] за купувачите
на съвкупните пълни индуцирани финанси (в макр.) и като приход на съвкупни пълни индуцирани финансови пари* (joint full induced financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен пълен индуциран финансов паричeн
приход* (joint full induced financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ОБРАЗУВАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint full
generated product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълнообразувано-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния пълен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------образуван продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
продукта посока; пълен размер на съвкупните образувани продуктови пари (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни образувани продуктови пари (в макр.). Те са сумата от съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните входни
продуктови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични
образувани продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните
пълни произведени продуктови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните
междинни продуктови пари (в макр.) и съвкупните чисти продуктови пари (в
макр.), които са разновидности на съвкупните частични произведени продуктови пари (в макр.)] и съвкупните пълни индуцирани продуктови пари (в
макр.) [равни на сумата от съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в
макр.) и съвкупните въведени продуктови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични индуцирани продуктови пари (в макр.)].
Равни са на съвкупните пълни оползотворени продуктови пари (в макр.), както
и на съвкупните пълни произведени продуктови пари (в макр.) и на съвкупните
пълни индуцирани продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупни
пълни образувани продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни образувани продуктови пари* (joint full generated product money
expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен образуван продуктов паричeн разход* (joint full generated product money cost) (в макр.)] за купувачите
на съвкупния пълен образуван продукт (в макр.) и като приход на съвкупни
пълни образувани продуктови пари* (joint full generated product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен пълен образуван продуктов паричeн
приход* (joint full generated product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ОБРАЗУВАНИ ФИНАНСИ* (joint full generated
finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълно-образувано-финансова
предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупните образувани финанси (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни образувании финансии (в макр.). Те са сумата от съвкупните
вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните входни финанси (в макр.),
които са разновидности на съвкупните частични образувани финанси (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни възникнали финанси (в
макр.) [равни на сумата от съвкупните междинни финанси (в макр.) и съвкупните чисти финанси (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични възникнали финанси (в макр.)] и съвкупните пълни индуцирани финанси (в
макр.) [равни на сумата от съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.) и
съвкупните въведени финанси (в макр.), които са разновидности на съвкупните
частични индуцирани финанси (в макр.)]. Равни са на съвкупните пълни оползотворени финанси (в макр.), както и на съвкупните пълни възникнали финанси
(в макр.) и на съвкупните пълни индуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните пълни образувани финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни образувани финанси* (joint full generated finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели
(в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни пълни образувани финанси* (joint full generated finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в
т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.) и финанси.
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ОБРАЗУВАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint full
generated financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълнообразувано-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните пълни образувани финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
финансите посока; пълен размер на съвкупните образувани финансови пари (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни образувани финансови пари (в макр.). Те са сумата от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните входни
финансови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични
образувани финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните
пълни възникнали финансови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните
междинни финансови пари (в макр.) и съвкупните чисти финансови пари (в
макр.), които са разновидности на съвкупните частични възникнали финансови
пари (в макр.)] и съвкупните пълни индуцирани финансови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) и съвкупните въведени финансови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични индуцирани финансови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните пълни оползотворени финансови пари (в макр.), както и на съвкупните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълни възникнали финансови пари (в макр.) и на съвкупните пълни индуцирани
финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупни пълни образувани
финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни образувани финансови пари* (joint full generated financial money expenditure) (в
макр.) [същото като съвкупен пълен образуван финансов паричeн разход*
(joint full generated financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните
пълни образувани финанси (в макр.) и като приход на съвкупни пълни образувани финансови пари* (joint full generated financial money incoming) (в макр.)
[същото като съвкупен пълен образуван финансов паричeн приход* (joint full
generated financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint
full utilized product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълнооползотворено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния
пълен оползотворен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се
движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на продукта посока; пълен размер на съвкупните оползотворени продуктови пари (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален
признак да се представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на
сумата от отделните пълни образувани продуктови пари (в макр.). Те са сумата от съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните
изходни продуктови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните
частични оползотворени продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са
съвкупните пълни употребени продуктови пари (в макр.) [равни на сумата от
съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в макр.) и съвкупните крайни
продуктови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични
употребени продуктови пари (в макр.)] и съвкупните пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните междинни продуктови
пари (в макр.) и съвкупните изведени продуктови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.)].
Равни са на съвкупните пълни образувани продуктови пари (в макр.), както и
на съвкупните пълни употребени продуктови пари (в макр.) и на съвкупните
пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните пълни оползотворени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни оползотворени продуктови пари* (joint full utilized
product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен оползотво166
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рен продуктов паричeн разход* (joint full utilized product money cost) (в
макр.)] за купувачите на съвкупния пълен оползотворен продукт (в макр.) и
като приход на съвкупни пълни оползотворени продуктови пари* (joint full
utilized product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен пълен оползотворен продуктов паричeн приход* (joint full utilized product money
revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ФИНАНСИ* (joint full utilized
finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълно-оползотворенофинансова предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупните оползотворени
финанси (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от отделните пълни образувани финанси (в макр.). Той са сумата от съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните изходни финанси
(в макр.), които са разновидности на съвкупните частични оползотворени финанси (в макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни употребени финанси (в макр.) [равни на сумата от съвкупните промеждутъчни финанси (в
макр.) и съвкупните крайни финанси (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични употребени финанси (в макр.)] и съвкупните пълни дедуцирани финанси (в макр.) [равни на сумата от съвкупните междинни финанси (в
макр.) и съвкупните изведени финанси (в макр.), които са разновидности на
съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.)]. Равни са на съвкупните
пълни образувани финанси (в макр.), както и на съвкупните пълни употребени
финанси (в макр.) и на съвкупните пълни дедуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните пълни оползотворени финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни оползотворени финанси* (joint full utilized finance expenditure) (в макр.) за техните
предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни пълни
оползотворени финанси* (joint full utilized finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.) и финанси.
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint
full utilized financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълнооползотворено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пълни оползотворени финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се
движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на финансите посока; пълен размер на съвкупните оползотворени финансови пари (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален
признак да се представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на
сумата от отделните пълни образувани финансови пари (в макр.). Те са сумата
от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните изходни финансови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични оползотворени финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни употребени финансови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) и съвкупните крайни финансови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.)] и съвкупните пълни дедуцирани финансови
пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните междинни финансови пари (в
макр.) и съвкупните изведени финансови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични дедуцирани финансови пари (в макр.)]. Равни са на
съвкупните пълни образувани финансови пари (в макр.), както и на съвкупните
пълни употребени финансови пари (в макр.) и на съвкупните пълни дедуцирани
финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните пълни оползотворени финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни
оползотворени финансови пари* (joint full utilized financial money expenditure)
(в макр.) [същото като съвкупен пълен оползотворен финансов паричeн разход* (joint full utilized financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните пълни оползотворени финанси (в макр.) и като приход на съвкупни пълни оползотворени финансови пари* (joint full utilized financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен пълен оползотворен финансов паричeн
приход* (joint full utilized financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ПРИВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint full
reduced product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълноприведено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния пълен
приведен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
продукта посока; пълен размер на съвкупните приведени продуктови пари (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
168
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделните пълни приведени продуктови пари (в макр.). Те са разновидност на
съвкупните пълни възпроизведени продуктови пари и са сумата от съвкупните
вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните гранични продуктови пари (в макр.), които, от своя страна, са разновидности на съвкупните
частични приведени продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни индуцирани продуктови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в макр.) и съвкупните въведени
продуктови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични
индуцирани продуктови пари (в макр.)] и съвкупните пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните междинни продуктови
пари (в макр.) и съвкупните изведени продуктови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.)].
Равни са на съвкупните пълни стопанствени продуктови пари (в макр.), както
и на съвкупните пълни индуцирани продуктови пари (в макр.) и на съвкупните
пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните пълни приведени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на
съвкупни пълни приведени продуктови пари* (joint full reduced product money
expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен приведен продуктов
паричeн разход* (joint full reduced product money cost) (в макр.)] за купувачите
на съвкупния пълен приведен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни
пълни приведени продуктови пари* (joint full reduced product money incoming)
(в макр.) [същото като съвкупен пълен приведен продуктов паричeн приход*
(joint full reduced product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ПРИВЕДЕНИ ФИНАНСИ* (joint full reduced finance)
(в макр.) (подразбират се като съвкупна пълно-приведено-финансова предметна маса) (*) – пълни размер на съвкупните приведени финанси (в макр.),
чиято величина може според някакъв функционален признак да се представи
като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от отделните
пълни приведени финанси (в макр.). Те са разновидност на съвкупните пълни
възпроизведени финанси и са сумата от съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните гранични финанси (в макр.), които, от своя страна, са разновидности на съвкупните частични приведени финанси (в макр.).
Техни разновидности са съвкупните пълни индуцирани финанси (в макр.) [равни на сумата от съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.) и съвкупните
въведени финанси (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------индуцирани финанси (в макр.)] и съвкупните пълни дедуцирани финанси (в
макр.) [равни на сумата от съвкупните междинни финанси (в макр.) и съвкупните изведени финанси (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.)]. Равни са на съвкупните пълни стопанствени финанси (в макр.), както и на съвкупните пълни индуцирани финанси (в
макр.) и на съвкупните пълни дедуцирани финанси (в макр.). В икономическия
обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните пълни приведени финанси
(в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни приведени финанси*
(joint full reduced finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и
продавачи) и като постъпление на съвкупни пълни приведени финанси*
(joint full reduced finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.) и
финанси.
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ПРИВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint full reduced financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълноприведено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните пълни
приведени финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
финансите посока; пълен размер на съвкупните приведени финансови пари (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни приведени финансови пари (в макр.). Те са разновидност на
съвкупните пълни възпроизведени финансови пари и са сумата от съвкупните
вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните гранични финансови пари (в макр.), които, от своя страна, са разновидности на съвкупните
частични приведени финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни индуцирани финансови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) и съвкупните въведени
финансови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични
индуцирани финансови пари (в макр.)] и съвкупните пълни дедуцирани финансови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните междинни финансови пари
(в макр.) и съвкупните изведени финансови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични дедуцирани финансови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните пълни стопанствени финансови пари (в макр.), както и на
съвкупните пълни индуцирани финансови пари (в макр.) и на съвкупните пълни
дедуцирани финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните пъл170
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ни приведени финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни
пълни приведени финансови пари* (joint full reduced financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен приведен финансов паричeн разход* (joint full reduced financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните пълни приведени финанси (в макр.) и като приход на съвкупни пълни
приведени финансови пари* (joint full reduced financial money incoming) (в
макр.) [същото като съвкупен пълен приведен финансов паричeн приход*
(joint full reduced financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint full product money) (в
макр.) (подразбират се като съвкупна пълно-продуктова парична маса) (*) –
противостоящ на съвкупния пълен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент,
който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа
размяна) в обратна на продукта посока и чиято величина може според някакъв
функционален признак да се представи като сума от всички негови съставни
части [от всички негови съвкупни частични продуктови пари (в макр.)]. Равни
са на сумата от отделните пълни продуктови пари (в макр.). Те са една от разновидностите на пълните продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са
съвкупните пълни възпроизведени продуктови пари (в макр.) [равни на сумата
от съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните
външносистемни продуктови пари (в макр.)], съвкупните пълни стопанствени
продуктови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни
продуктови пари (в макр.) и съвкупните остатъчни продуктови пари (в
макр.)], съвкупните пълни приведени продуктови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните гранични продуктови пари (в макр.)]. Техни разновидности са съвкупните пълни произведени продуктови пари (в макр.), съвкупните пълни индуцирани продуктови пари (в макр.), съвкупните пълни употребени продуктови пари
(в макр.) и съвкупните пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.), както и
техни разновидности. При покупко-продажба съвкупните пълни продуктови
пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни продуктови пари* (joint full product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен продуктов паричeн разход* (joint full product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния пълен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни
пълни продуктови пари* (joint full product money incoming) (в макр.) [същото
като съвкупен пълен продуктов паричeн приход* (joint full product money
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint full
produced product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълнопроизведено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния пълен произведен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
продукта посока; пълен размер на съвкупните произведени продуктови пари (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни произведени продуктови пари (в макр.). Те са сумата от съвкупните междинни продуктови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни
произведени вътрешносистемни продуктови пари (в макр.)] и съвкупните
чисти продуктови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни произведени
външносистемни продуктови пари (в макр.)], които от своя страна са разновидности на съвкупните частични произведени продуктови пари (в макр.).
Равни са на съвкупните пълни употребени продуктови пари (в макр.), както и
на съвкупните пълни индуцирани продуктови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните пълни произведени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни произведени продуктови пари* (joint
full produced product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен
произведен продуктов паричeн разход* (joint full produced product money cost)
(в макр.)] за купувачите на съвкупния пълен произведен продукт (в макр.) и
като приход на съвкупни пълни произведени продуктови пари* (joint full
produced product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупнен пълен
произведен продуктов паричeн приход* (joint full produced product money
revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ СТОПАНСТВЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint
full protoeconomized product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна
пълно-стопанствено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния пълен стопанствен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който
се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на продукта посока; пълен размер на съвкупните стопанствени продуктови пари (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------признак да се представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на
сумата от отделните пълни стопанствени продуктови пари (в макр.). Те са
разновидност на съвкупните пълни възпроизведени продуктови пари и са сумата от съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните
остатъчни продуктови пари (в макр.), които, от своя страна, са разновидности
на съвкупните частични стопанствени продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни произведени продуктови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупния междинен продуктови пари (в макр.) и съвкупните
чисти продуктови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични произведени продуктови пари (в макр.)] и съвкупните пълни употребени продуктови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните промеждутъчни
продуктови пари (в макр.) и съвкупните крайни продуктови пари (в макр.),
които са разновидности на съвкупните частични употребени продуктови пари
(в макр.)]. Равни са на съвкупните пълни приведени продуктови пари (в макр.),
както и на съвкупните пълни произведени продуктови пари (в макр.) и на
съвкупните пълни употребени продуктови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните пълни стопанствени продуктови пари (в макр.) се
представят като разход на съвкупни пълни стопанствени продуктови пари*
(joint full protoeconomized product money expenditure) (в макр.) [същото като
съвкупен пълен стопанствен продуктов паричeн разход* (joint full
protoeconomized product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния пълен стопанствен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни пълни
стопанствени продуктови пари* (joint full protoeconomized product money
incoming) (в макр.) [същото като съвкупен пълен стопанствен продуктов
паричeн приход* (joint full protoeconomized product money revenue) (в макр.)]
за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.).
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ СТОПАНСТВЕНИ ФИНАНСИ* (joint full protoeconomized finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълностопанствено-финансова предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупните стопанствени финанси (в макр.), чиято величина може според някакъв
функционален признак да се представи като сума от всички техни съставни
части. Равни са на сумата от отделните пълни стопанствении финансии (в
макр.). Те са разновидност на съвкупните пълни възпроизведени финанси и са
сумата от съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните остатъчни финанси (в макр.), които, от своя страна, са разновидности на съвкупните частични стопанствени финанси (в макр.). Техни разновидности са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.) [равни на сумата от съвкупните междинни финанси (в макр.) и съвкупните чисти финанси (в макр.), които
са разновидности на съвкупните частични възникнали финанси (в макр.)] и
съвкупните пълни употребени финанси (в макр.) [равни на сумата от съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.) и съвкупните крайни финанси (в
макр.), които са разновидности на съвкупните частични употребени финанси
(в макр.)]. Равни са на съвкупните пълни приведени финанси (в макр.), както и
на съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.) и на съвкупните пълни
употребени финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупкопродажба) съвкупните пълни стопанствени финанси (в макр.) се представят
като разход на съвкупни пълни стопанствени финанси* (joint full protoeconomized finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и
продавачи) и като постъпление на съвкупни пълни стопанствени финанси*
(joint full protoeconomized finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в
т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.) и финанси.
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ СТОПАНСТВЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint full
protoeconomized financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълно-стопанствено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните пълни стопанствени финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който
се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на финансите посока; пълен размер на съвкупните стопанствени финансови пари (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален
признак да се представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на
сумата от отделните пълни стопанствени финансови пари (в макр.). Те са
разновидност на съвкупните пълни възпроизведени финансови пари и са сумата
от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните остатъчни финансови пари (в макр.), които, от своя страна, са разновидности на
съвкупните частични стопанствени финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни възникнали финансови пари (в макр.) [равни на
сумата от съвкупните междинен финансови пари (в макр.) и съвкупните чисти
финансови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични
възникнали финансови пари (в макр.)] и съвкупните пълни употребени финансови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) и съвкупните крайни финансови пари (в макр.), които са разновидности на съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.)].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Равни са на съвкупните пълни приведени финансови пари (в макр.), както и на
съвкупните пълни възникнали финансови пари (в макр.) и на съвкупните пълни
употребени финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните
пълни стопанствени финансови пари (в макр.) се представят като разход на
съвкупни пълни стопанствени финансови пари* (joint full protoeconomized
financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен стопанствен финансов паричeн разход* (joint full protoeconomized financial money cost)
(в макр.)] за купувачите на съвкупните пълни стопанствени финанси (в макр.)
и като приход на съвкупни пълни стопанствени финансови пари* (joint full
protoeconomized financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен пълен стопанствен финансов паричeн приход* (joint full protoeconomized
financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ПЪЛНИ УПОТРЕБЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint full
used product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълноупотребено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния пълен употребен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
продукта посока; пълен размер на съвкупните употребени продуктови пари (в
макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак да се
представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от
отделните пълни употребени продуктови пари (в макр.). Те са сумата от съвкупните промеждутъчни пр*одуктови пари (в макр.) [което е същото като
съвкупни употребени вътрешносистемни продуктови пари (в макр.)] и съвкупните крайни продуктови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни
употребени външносистемни продуктови пари (в макр.)], които от своя страна
са разновидности на съвкупните частични употребени продуктови пари (в
макр.). Равни са на съвкупните пълни произведени продуктови пари (в макр.),
както и на съвкупните пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните пълни употребени продуктови пари (в макр.) се
представят като разход на съвкупни пълни употребени продуктови пари*
(joint full used product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен употребен продуктов паричeн разход* (joint full used product money cost)
(в макр.)] за купувачите на съвкупния пълен употребен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни пълни употребени продуктови пари* (joint full used
product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен пълен употребен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктов паричeн приход* (joint full used product money revenue) (в макр.)] за
неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСИ* (joint full used finance)
(в макр.) (подразбират се като съвкупна пълно-употребено-финансова предметна маса) (*) – пълен размер на съвкупните употребени финанси (в макр.),
чиято величина може според някакъв функционален признак да се представи
като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата от отделните
пълни употребени финанси (в макр.). Той са сумата от съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни употребени вътрешносистемни финанси (в макр.)] и съвкупните крайни финанси (в макр.) [което
е същото като съвкупни употребени външносистемни финанси (в макр.)], които от своя страна са разновидности на съвкупните частични употребени финанси (в макр.). Равни са на съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.),
както и на съвкупните пълни дедуцирани финанси (в макр.). В икономическия
обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните пълни употребени финанси
(в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни употребени финанси*
(joint full used finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и
продавачи) и като постъпление на съвкупни пълни употребени финанси*
(joint full used finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси.
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint full
used financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна пълноупотребено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните
пълни употребени финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; пълен размер на съвкупните употребени финансови пари (в макр.), чиято величина може според някакъв функционален признак
да се представи като сума от всички техни съставни части. Равни са на сумата
от отделните пълни употребени финансови пари (в макр.). Те са сумата от
съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) [което е същото като
съвкупни употребени вътрешносистемни финансови пари (в макр.)] и съвкупните крайни финансови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни употребени външносистемни финансови пари (в макр.)], които от своя страна са раз176
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидности на съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.).
Равни са на съвкупните пълни възникнали финансови пари (в макр.), както и на
съвкупните пълни дедуцирани финансови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните пълни употребени финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни употребени финансови пари* (joint full
used financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен употребен финансов паричeн разход* (joint full used financial money cost) (в макр.)]
за купувачите на съвкупните пълни употребени финанси (в макр.) и като приход на съвкупни пълни употребени финансови пари* (joint full used financial
money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен пълен употребен финансов
паричeн приход* (joint full used financial money revenue) (в макр.)] за техните
продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ФИНАНСИ* (joint full finance) (в макр.) (подразбират
се като съвкупна пълно-финансова предметна маса) (в макр.) (*) – парично
изражение на възпроизведени (образувани или оползотворени) от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) всеобхватни икономически
финанси* (comprehensive economic finance) за единица време (обикновено за
една година), чиято величина може според някакъв функционален признак да
се представи като сума от всички техни съставни части [от всички негови съвкупни частични финансии (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните пълни
финансии (в макр.). Те са една от разновидностите на пълните финанси (в
макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни възпроизведени финанси (в
макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и
съвкупните външносистемни финанси (в макр.)], съвкупните пълни стопанствени финанси (в макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни
финанси (в макр.) и съвкупните остатъчни финанси (в макр.)], съвкупните
пълни приведени финанси (в макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните гранични финанси (в макр.)]. Техни
разновидности са съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.), съвкупните
пълни индуцирани финанси (в макр.), съвкупните пълни употребени финанси (в
макр.) и съвкупните пълни дедуцирани финанси (в макр.), както и техни разновидности. В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните
пълни финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни пълни финанси* (joint full finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни пълни финанси* (joint full finance
incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------баланс на междуелементните връзки (в макр.). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.) и финанси.
СЪВКУПНИ ПЪЛНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint full financial money) (в
макр.) (подразбират се като съвкупна пълно-финансова парична маса) (*) –
противостоящ на съвкупните пълни финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока и чиято величина може според някакъв функционален признак да се представи като сума от всички негови съставни части [от всички негови съвкупни частични финансови пари (в макр.)].
Равни са на сумата от отделните пълни финансови пари (в макр.). Те са една
от разновидностите на пълните финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните пълни възпроизведени финансови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.)], съвкупните пълни стопанствени финансови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните остатъчни финансови пари (в
макр.)], съвкупните пълни приведени финансови пари (в макр.) [равни на сумата от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните
гранични финансови пари (в макр.)]. Техни разновидности са съвкупните пълни
възникнали финансови пари (в макр.), съвкупните пълни индуцирани финансови
пари (в макр.), съвкупните пълни употребени финансови пари (в макр.) и съвкупните пълни дедуцирани финансови пари (в макр.), както и техни разновидности. При покупко-продажба съвкупните пълни финансови пари (в макр.)
се представят като разход на съвкупни пълни финансови пари* (joint full
financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен финансов
паричeн разход* (joint full financial money cost) (в макр.)] за купувачите на
съвкупните пълни финанси (в макр.) и като приход на съвкупни пълни финансови пари* (joint full financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен пълен финансов паричeн приход* (joint full financial money revenue) (в
макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ СТОПАНСТВЕНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ*
(joint protoeconomized extrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна стопанствено-външносистемно-финансова предметна маса) (*) –
общо понятие за съвкупни възникнали остатъчни финанси (в макр.) [което е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същото като съвкупни чисти финанси (в макр.) и са разновидност на съвкупните частични възникнали финанси (в макр.)] и съвкупни употребени остатътен финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни крайни финанси (в
макр.) и са разновидност на съвкупните частични употребени финанси (в
макр.)], които са техни разновидности; същото като съвкупни остатъчни финанси (в макр.); съвкупни външносистемни финанси (в макр.), стопанисвани от
всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за единица време
(обикновено за една година). Съвкупните стопанствени външносистемни финанси (в макр.) са сумата от стопанственио-външносистемно-финансовите
предметни междуелементни кванти* (protoeconomized-extrasystemicfinancial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни
са на сумата от отделните стопанствени външносистемни финансии (в
макр.). Те са една от разновидностите на съвкупните частични финанси (в
макр.). Сумата на съвкупните стопанствени външносистемни стопанствени
финанси (в макр.) и съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) са съвкупните пълни стопанствени финанси (в макр.). Равни са на съвкупните приведени външносистемни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и
при покупко-продажба) съвкупните стопанствени външносистемни финанси (в
макр.) се представят като разход на съвкупни стопанствени външносистемни финанси* (joint protoeconomized extrasystemic finance expenditure) (в макр.)
за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни
стопанствени външносистемни финанси* (joint protoeconomized extrasystemic finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ СТОПАНСТВЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint protoeconomized product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна стопанственопродуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния стопанствен
продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия
обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; стопанствени продуктови пари (в макр.) на всички икономически единици;
общо понятие за съвкупни произведени продуктови пари (в макр.) и съвкупни
употребени продуктови пари (в макр.), които са техни разновидности. Съвкупните стопанствени продуктови пари (в макр.) са сумата от стопанственопродуктовите парични междуелементни кванти* (protoeconomized-product
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор в границите на съответния продуктов паричен
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните стопанствени продуктови пари (в макр.). Представляват разновидност на по-общото понятие за съвкупни възпроизведени продуктови пари
(в макр.) и са сумата от съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в
макр.) и съвкупните остатъчни продуктови пари (в макр.), които са и техни
разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупния частичен стопанствен продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са също съвкупните пълни стопанствени продуктови пари (в макр.) и съвкупните частични стопанствени продуктови пари (в макр.), както и техни разновидности. Равни са на
съвкупните произведени продуктови пари (в макр.) и на съвкупните употребени продуктови пари (в макр.), както и на съвкупните приведени продуктови
пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните продуктови пари (в макр.)
се представят като разход на съвкупни стопанствени продуктови пари*
(joint protoeconomized product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен стопанствен продуктов паричeн разход* (joint protoeconomized product
money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния стопанствен продукт (в
макр.) и като приход на съвкупни стопанствени продуктови пари* (joint
protoeconomized product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен
стопанствен продуктов паричeн приход* (joint protoeconomized product
money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ СТОПАНСТВЕНИ ФИНАНСИ* (joint protoeconomized
finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна стопанствено-финансова
предметна маса) (*) – стопанствени финанси (в макр.) на всички икономически единици; общо понятие за съвкупни възникнали финанси (в макр.) и съвкупни употребени финанси (в макр.), които са техни разновидности; кратък
израз на операционална разновидност на агрегатните пълни народностопански макроикономически финанси* (aggregate all-macroeconomic finance),
които са парично изражение на възникнали във всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) всеобхватни икономически финанси*
(comprehensive economic finance) или на употребени всеобхватни икономически финанси от всички техни ползватели, формирани от всички икономически
единици (взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една
година). Съвкупните стопанствени финанси (в макр.) са сумата от стопанст180
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вено-финансовите предметни междуелементни кванти* (protoeconomizedfinancial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни са
на сумата от отделните стопанствени финанси (в макр.). Представляват разновидност на по-общото понятие за съвкупни възвъзникнали финанси (в макр.)
и са сумата от съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните
остатъчни финанси (в макр.), които са и техни разновидности и, по-точно,
разновидности на съвкупните частични стопанствени финанси (в макр.).
Техни разновидности са също съвкупнините пълни стопанствени финанси (в
макр.) и съвкупните частични стопанствени финанси (в макр.), както и техни
разновидности. Равни са на съвкупните възникнали финанси (в макр.) и на съвкупните употребени финанси (в макр.), както и на съвкупните приведени финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните стопанствени финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни стопанствени финанси* (joint protoeconomized finance expenditure) (в
макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни стопанствени финанси* (joint protoeconomized finance incoming) (в
макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ СТОПАНСТВЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint protoeconomized financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна стопанственофинансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните стопанствени
финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия
обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; стопанствени финансови пари (в макр.) на всички икономически единици; общо понятие за съвкупни възникнали финансови пари (в макр.) и съвкупни
употребени финансови пари (в макр.), които са техни разновидности. Съвкупните стопанствени финансови пари (в макр.) са сумата от стопанственофинансовите парични междуелементни кванти* (protoeconomized-financial
monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономически вектор в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от
отделните стопанствени финансови пари (в макр.). Представляват разновидност на по-общото понятие за съвкупни възпроизведени финансови пари (в
макр.) и са сумата от съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.) и съвкупните остатъчни финансови пари (в макр.), които са и техни
разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупните частичен стопанствен финансови пари (в макр.). Техни разновидности са също съвкупните пълни стопанствени финансови пари (в макр.) и съвкупните частични стопанствени финансови пари (в макр.), както и техни разновидности. Равни са на съвкупните възникнали финансови пари (в макр.) и на съвкупните употребени
финансови пари (в макр.), както и на съвкупните приведени финансови пари (в
макр.). При покупко-продажба съвкупните финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни стопанствени финансови пари* (joint
protoeconomized financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен
стопанствен финансов паричeн разход* (joint protoeconomized financial
money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните стопанствени финанси (в
макр.) и като приход на съвкупни стопанствени финансови пари* (joint
protoeconomized financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен
стопанствен финансов паричeн приход* (joint protoeconomized financial
money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ УПОТРЕБЕНИ ВЪНШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ* (joint
used extrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна употребено-външносистемно-финансова предметна маса) (*) – съвкупни външносистемни финанси (в макр.), формирани при всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година) и
използвани от всички техни ползватели. Съвкупните употребени външносистемни финанси (в макр.) са сумата от употребенио-външносистемнофинансовите предметни междуелементни кванти* (used-extrasystemicfinancial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни
са на сумата от отделните употпребени външносистемни финансии (в макр.).
Те са същото като същото като съвкупни крайни финанси (в макр.) и са разновидност на съвкупните частични употребени финанси (в макр.). Сумата на
съвкупните употребени външносистемни финанси (в макр.) и съвкупните
употребени вътрешносистемни финанси (в макр.) [което са съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.)] са съвкупните пълни употребени финанси (в
макр.). Равни са на съвкупните възникнали външносистемни финанси (в макр.)
и на съвкупните дедуцирани външносистемни финанси (в макр.). В икономи182

182

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните употребени външносистемни финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни употребени външносистемни финанси* (joint used extrasystemic finance expenditure)
(в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на
съвкупни употребени външносистемни финанси* (joint used extrasystemic
finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ УПОТРЕБЕНИ ВЪТРЕШНОСИСТЕМНИ ФИНАНСИ*
(joint used intrasystemic finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна употребено-вътрешносистемно-финансова предметна маса) (*) – съвкупни
употребени финанси (в макр.), които се формират при функционирането на
вътрешните обратни икономически връзки на системата на преразпределението на икономическия доход (вж. обратна икономическа връзка); парично изражение на частта от съвкупните употребени финанси (в макр.), възникнали
във всички икономически единици (взети заедно в дадена страна), която се
връща в системата на преразпределението на икономическия доход за единица
време (обикновено за една година). Съвкупните употребени вътрешносистемни финанси (в макр.) са сумата от употребено-вътрешносистемнофинансовите предметни междуелементни кванти* (used-intrasystemicfinancial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Те са
една от разновидностите на съвкупните частични употребени финанси (в
макр.) и са същото като съвкупни промеждутъчни финанси (в макр.). Сумата
на съвкупните употребени вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните
употребени външносистемни финанси (в макр.) [който са съвкупните крайни
финанси (в макр.) и са другата разновидност на съвкупните частични употребени финанси (в макр.) са съвкупните пълни употребени финанси (в макр.).
Съвкупните употребени вътрешносистемни финанси (в макр.) са равни на съвкупните възникнали вътрешносистемни финанси (в макр.), както и на съвкупните дедуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните употребени вътрешносистемни финанси (в макр.)
се представят като разход на съвкупни употребени вътрешносистемни финанси* (joint used intrasystemic finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни употребени
вътрешносистемни финанси* (joint used intrasystemic finance incoming) (в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ УПОТРЕБЕНИ ОСТАТЪЧНИ ФИНАНСИ* (joint used residual finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна употребено-остатъчнофинансова предметна маса) (*) – съвкупни остатъчни финанси (в макр.),
формирани от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за
единица време (обикновено за една година) и използвани от всички техни ползватели. Съвкупните употребени остатъчни финанси (в макр.) са сумата от
употребено-остатъчно-финансовите предметни междуелементни кванти* (used-residual-financial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и
финанси]. Равни са на сумата от отделните употребени остатъчни финанси
(в макр.). Те са същото като съвкупни употребени външносистемни финанси (в
макр.) [което е същото като съвкупни крайни финанси (в макр.) и е разновидност на съвкупните частичните употребени финанси (в макр.)]. Сумата на
съвкупните употребени остатъчни финанси (в макр.) и съвкупните употребени
вътрешносистемни финанси (в макр.) [което са съвкупните промеждутъчни
финанси (в макр.)] са съвкупните пълни употребени финанси (в макр.). Равни
са на съвкупните възникнали остатъчни финанси (в макр.) и на съвкупните
дедуцирани остатъчни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и
при покупко-продажба) съвкупните употребени остатъчни финанси (в макр.)
се представят като разход на съвкупни употребени остатъчни финанси*
(joint used residual finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и
продавачи) и като постъпление на съвкупни употребени остатъчни финанси* (joint used residual finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч.
и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ УПОТРЕБЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint used product
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна употребено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния употребен продукт (в макр.)
негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в
пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока. Съвкупните
употребени продуктови пари (в макр.) са сумата от употребенопродуктовите парични междуелементни кванти* (used-product monetary
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в границите на съответния продуктов паричен формат
[вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от
отделните употребени продуктови пари (в макр.). Представляват една от
формите на съвкупните стопанствени продуктови пари (в макр.). Те са разновидност на по-общото понятие за съвкупни оползотворени продуктови пари (в
макр.) и са сумата от съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в макр.) и
съвкупните крайни продуктови пари (в макр.), които са и негови разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупните частични употребени продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са също съвкупните пълни употребени
продуктови пари (в макр.) и съвкупните частични употребени продуктови
пари (в макр.), както и техни разновидности. Равни са на съвкупните произведени продуктови пари (в макр.) и на съвкупните дедуцирани продуктови пари
(в макр.). При покупко-продажба съвкупните употребени продуктови пари (в
макр.) се представят като разход на съвкупни употребени продуктови пари*
(joint used product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен употребен продуктов паричeн разход* (joint used product money cost) (в макр.)] за
купувачите на съвкупния употребен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни употребени продуктови пари* (joint used product money incoming) (в
макр.) [същото като съвкупен употребен продуктов паричeн приход* (joint
used product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСИ* (joint used finance) (в макр.)
(подразбират се като съвкупна употребено-финансова предметна маса) (*) –
употребени финанси (в макр.), който са формирани във всички икономически
единици; парично изражение на използвани от всички техни ползватели всеобхватни икономически финанси* (comprehensive economic finance), които са
възникнали и предложени от всички икономически единици (взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година). Съвкупните употребени финанси (в макр.) са сумата от употребено-финансовите предметни
междуелементни кванти* (used-financial objective interelement quanta) (в
макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа матрица в
границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните
връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от отделните употребении
финансии (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните стопанствени финанси (в макр.). Те са разновидност на по-общото понятие за съвкупни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------оползотворени финанси (в макр.) и са сумата от съвкупните промеждутъчни
финанси (в макр.) и съвкупните крайни финанси (в макр.), които са и техни
разновидности и, по-точно, разновидности на съвкупните частични употребени финанси (в макр.). Техни разновидности са също съвкупните пълни употребени финанси (в макр.) и съвкупните частични употребени финанси (в макр.),
както и техни разновидности. Равни са на съвкупните възникнали финанси (в
макр.) и на съвкупните дедуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен
(в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните употребени финанси (в макр.) се
представят като разход на съвкупни употребени финанси* (joint used finance
expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни употребени финанси* (joint used finance incoming) (в
макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint used financial
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна употребено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните употребени финанси (в макр.)
техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в
пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока. Съвкупните
употребени финансови пари (в макр.) са сумата от употребено-финансовите
парични междуелементни кванти* (used-financial monetary interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от отделните употребени финансови пари (в макр.). Представляват една от формите на съвкупните стопанствени финансови пари (в макр.). Те са разновидност на пообщото понятие за съвкупни оползотворени финансови пари (в макр.) и са сумата от съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) и съвкупните
крайни финансови пари (в макр.), които са и негови разновидности и, по-точно,
разновидности на съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.).
Техни разновидности са също съвкупните пълни употребени финансови пари
(в макр.) и съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.), както
и техни разновидности. Равни са на съвкупните възникнали финансови пари (в
макр.) и на съвкупните дедуцирани финансови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните употребени финансови пари (в макр.) се представят като
разход на съвкупни употребени финансови пари* (joint used financial money
expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен употребен финансов паричeн
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разход* (joint used financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните
употребени финанси (в макр.) и като приход на съвкупни употребени финансови пари* (joint used financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен употребен финансов паричeн приход* (joint used financial money revenue)
(в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ФИНАНСИ (joint finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна финансова предметна маса) (*) – кратък израз на операционална разновидност на съвкупните макроикономически финанси* (joint macroeconomic finance), които се възпроизвеждат (възникват и употребяват) във всички
икономически единици (взети заедно в дадена страна) за единица време (обикновено за една година). Съвкупните финанси (в макр.) са сумата от финансовите предметни междуелементни кванти* (financial objective interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния финансов формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни са на сумата от съответните
отделни финанси (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния
баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Техни
разновидности са съвкупните пълни финанси (в макр.), съвкупните частични
финанси (в макр.), съвкупните възникнали финанси (в макр.) [в т.ч. съвкупните
пълни възникнали финанси (в макр.) и съвкупните частични възникнали финанси (в макр.)], съвкупните употребени финанси (в макр.) [в т.ч. съвкупните
пълни употребени финанси (в макр.) и съвкупните частични употребени финанси (в макр.)], както и техните разновидности. В икономическия обмен (в
т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните финанси (в макр.) се представят като
разход на съвкупни финанси* (joint finance expenditure) (в макр.) за техните
предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни финанси*
(joint finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи).
СЪВКУПНИ ФИНАНСИ (joint finance) (в макр.) (ки) – във:
съвкупни входни финанси (в макр.);
съвкупни въведени финанси (в макр.);
съвкупни възникнали финанси (в макр.);
съвкупни възпроизведени финанси (в макр.);
съвкупни външносистемни финанси (в макр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупни вътрешносистемни финанси (в макр.);
съвкупни гранични финанси (в макр.);
съвкупни дедуцирани финанси (в макр.);
съвкупни изведени финанси (в макр.);
съвкупни изходни финанси (в макр.);
съвкупни индуцирани финанси (в макр.);
съвкупни крайни финанси (в макр.);
съвкупни междинни финанси (в макр.);
съвкупни образувани финанси (в макр.);
съвкупни оползотворени финанси (в макр.);
съвкупни остатъчни финанси (в макр.);
съвкупни приведени финанси (в макр.);
съвкупни промеждутъчни финанси (в макр.);
съвкупни пълни финанси (в макр.);
съвкупни стопанствени финанси (в макр.);
съвкупни употребени финанси (в макр.).
съвкупни финанси (в макр.);
съвкупни частични финанси (в макр.);
съвкупни чисти финанси (в макр.).
СЪВКУПНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна финансова парична маса) (*) – противостоящ на
съвкупните финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в
икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на
финансите посока. Съвкупните финансови пари (в макр.) са сумата от финансовите парични междуелементни кванти* (financial monetary interelement
quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), които образуват икономическа
матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на
междуелементните връзки (в макр.)]. Равни са на сумата от съответните отделни финансови пари (в макр.). Конституират се като съставка на стойностния баланс на междуелементните връзки (в макр.), респ. на баланса на междуотрасловите връзки (вж. и междуотраслова система на В. Леонтиев). Техни разновидности са съвкупните пълни финансови пари (в макр.), съвкупните
частични финансови пари (в макр.), съвкупните възникнали финансови пари (в
макр.) [в т.ч. съвкупните пълни възникнали финансови пари (в макр.) и съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.)], съвкупните употребени
финансови пари (в макр.) [в т.ч. съвкупните пълни употебени финансови пари
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в макр.) и съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.)], както
и техните разновидности. При покупко-продажба съвкупните финансови пари
(в макр.) се представят като разход на съвкупни финансови пари* (joint
financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен финансов паричeн разход* (joint financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните финанси (в макр.) и като приход на съвкупни финансови пари* (joint
financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен финансов паричeн
приход* (joint financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи.

СЪВКУПНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ (joint financial money) (ки) – във:
съвкупни промеждутъчни финансови пари (в макр.);
съвкупни финансови пари (в макр.);
съвкупни междинни финансови пари (в макр.);
съвкупни вътрешносистемни финансови пари (в макр.);
съвкупни крайни финансови пари (в макр.);
съвкупни чисти финансови пари (в макр.);
съвкупни въведени финансови пари (в макр.);
съвкупни изведени финансови пари (в макр.);
съвкупни входни финансови пари (в макр.);
съвкупни изходни финансови пари (в макр.);
съвкупни остатъчни финансови пари (в макр.);
съвкупни гранични финансови пари (в макр.);
съвкупни външносистемни финансови пари (в макр.);
съвкупни възникнали финансови пари (в макр.);
съвкупни индуцирани финансови пари (в макр.);
съвкупни образувани финансови пари (в макр.);
съвкупни употребени финансови пари (в макр.);
съвкупни дедуцирани финансови пари (в макр.);
съвкупни оползотворени финансови пари (в макр.);
съвкупни стопанствени финансови пари (в макр.);
съвкупни приведени финансови пари (в макр.);
съвкупни възпроизведени финансови пари (в макр.);
съвкупни пълни финансови пари (в макр.);
съвкупни частични финансови пари (в макр.).
СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСИ* (joint partial arising
finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-възникнало189

189

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------финансова предметна маса) (*) – съвкупни възникнали финанси (в макр.),
който според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични възникнали финансии (в макр.). Техни разновидности са съвкупните междинни финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни възникнали вътрешносистемни
финанси (в макр.)] и съвкупните чисти финанси (в макр.) [което е същото като
съвкупни възникнали външносистемни финанси (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични употребени финанси (в макр.), както и на съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупнит частични възникнали финанси (в макр.) се представят
като разход на съвкупни частични възникнали финанси* (joint partial arising
finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като
постъпление на съвкупни частични възникнали финанси* (joint partial arising finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси.
СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ВЪЗНИКНАЛИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint
partial arising financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-възникнало-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните частични възникнали финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който
се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на финансите посока; съвкупни възникнали финансови пари (в макр.),
които според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни възникнали финансови пари (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични
възникнали финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните
междинни финансови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни възникнали
вътрешносистемни финансови пари (в макр.)] и съвкупните чисти финансови
пари (в макр.) [което е същото като съвкупни възникнали външносистемни финансови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.), както и на съвкупните частични индуцирани финансови
пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични възникнали финансови пари* (joint partial arising financial money expenditure) (в
макр.) [същото като съвкупен частичен възникнал финансов паричeн разход* (joint partial arising financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните частични възникнали финанси (в макр.) и като приход на съвкупни
частични възникнали финансови пари* (joint partial arising financial money
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------incoming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен възникнал финансов паричeн приход* (joint partial arising financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ*
(joint partial reproduced product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна
частично-възпроизведено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на
съвкупния частичен възпроизведен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; съвкупни възпроизведени продуктови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни възпроизведени продуктови пари (в макр.). Равни са на сумата
от отделните частични възпроизведени продуктови пари (в макр.). Съвкупни
частични възпроизведени продуктови пари (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните външносистемни продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните частични стопанствени продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните остатъчни продуктови
пари (в макр.)] и съвкупните частични приведени продуктови пари (в макр.)
[техни разновидности са съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в
макр.) и съвкупните гранични продуктови пари (в макр.)]. Техни разновидности са още съвкупните частични образувани продуктови пари (в макр.) [техни
разновидности са съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и
съвкупните входни продуктови пари (в макр.)] и съвкупните частични оползотворени продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните
вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните изходни продуктови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични стопанствени продуктови пари (в макр.) и на съвкупните частични приведени продуктови пари
(в макр.), както и на съвкупните частични образувани продуктови пари (в
макр.) и на съвкупните частични оползотворени продуктови пари (в макр.).
При покупко-продажба съвкупните частични възпроизведени продуктови пари
(в макр.) се представят като разход на съвкупни частични възпроизведени
продуктови пари* (joint partial reproduced product money expenditure) (в макр.)
[същото като съвкупен частичен възпроизведен продуктов паричeн разход*
(joint partial reproduced product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния възпроизведен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни частични
възпроизведени продуктови пари* (joint partial reproduced product money in191
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------coming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен възпроизведен продуктов
паричeн приход* (joint partial reproduced product money revenue) (в макр.)] за
неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).

СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ФИНАНСИ* (joint partial
reproduced finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частичновъзпроизведено-финансова предметна маса) (*) – съвкупни възпроизведени
финанси (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от
съвкупните пълни възпроизведени финанси (в макр.). Равни са на сумата от
отделните частични възпроизведении финансии (в макр.). Съвкупни частични
възпроизведении финансии (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните външносистемни финанси (в макр.). Техни разновидности са съвкупните частични стопанствени финанси (в макр.) [техни
разновидности са съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните остатъчни финанси (в макр.)] и съвкупните частични приведени финанси (в макр.) [техни разновидности са съвкупните вътрешносистемни финанси
(в макр.) и съвкупните гранични финанси (в макр.)]. Техни разновидности са
ощса съвкупните частични образувани финанси (в макр.) [техни разновидности са съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните входни
финанси (в макр.)] и съвкупните частични оползотворени финанси (в макр.)
[техни разновидности са съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и
съвкупните изходни финанси (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични
стопанствени финанси (в макр.) и на съвкупните частични приведени финанси (в макр.), както и на съвкупните частични образувани финанси (в макр.) и
на съвкупните частични оползотворени финанси (в макр.). В икономическия
обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните частични възпроизведени
финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични възпроизведени финанси* (joint partial reproduced finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни частични възпроизведени финанси* (joint partial reproduced finance incoming) (в
макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.) и финанси.
СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ*
(joint partial reproduced financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-възпроизведено-финансова парична маса) (*) – противостоящ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на съвкупните частични възпроизведени финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; съвкупни възпроизведени
финансови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са част
от съвкупните пълни възпроизведени финансови пари (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични възпроизведени финансови пари (в макр.). Съвкупни частични възпроизведени финансови пари (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните външносистемни финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните частични стопанствени финансови пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните остатъчни финансови
пари (в макр.)] и съвкупните частични приведени финансови пари (в макр.)
[техни разновидности са съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в
макр.) и съвкупните гранични финансови пари (в макр.)]. Техни разновидности
са още съвкупните частични образувани финансови пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и
съвкупните входни финансови пари (в макр.)] и съвкупните частични оползотворени финансови пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните изходни финансови
пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични стопанствени финансови
пари (в макр.) и на съвкупните частични приведени финансови пари (в макр.),
както и на съвкупните частични образувани финансови пари (в макр.) и на
съвкупните частични оползотворени финансови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните частични възпроизведени финансови пари (в макр.) се
представят като разход на съвкупни частични възпроизведени финансови
пари* (joint partial reproduced financial money expenditure) (в макр.) [същото
като съвкупен частичен възпроизведен финансов паричeн разход* (joint
partial reproduced financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните
възпроизведени финанси (в макр.) и като приход на съвкупни частични възпроизведени финансови пари* (joint partial reproduced financial money incoming)
(в макр.) [същото като съвкупен частичен възпроизведен финансов паричeн
приход* (joint partial reproduced financial money revenue) (в макр.)] за техните
продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ДЕДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint
partial deduced product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-дедуцирано-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкуп193
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ния частичен дедуциран продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се
движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на продукта посока; съвкупни дедуцирани продуктови пари (в макр.),
които според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни дедуцирани продуктови пари (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните междинни продуктови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни дедуцирани вътрешносистемни продуктови пари (в макр.)] и съвкупните изведени употребени продуктви пари (в макр.) [което е същото като съвкупни дедуцирани външносистемни продуктови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични индуцирани продуктови пари (в макр.), както и на съвкупните
частични употребени продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.) се представят като
разход на съвкупни частични дедуцирани продуктови пари* (joint partial
deduced product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен частичен
дедуциран продуктов паричeн разход* (joint partial deduced product money
cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния частичен дедуциран продукт (в
макр.) и като приход на съвкупни частични дедуцирани продуктови пари*
(joint partial deduced product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен
частичен дедуциран продуктов паричeн приход* (joint partial deduced product
money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСИ* (joint partial
deduced finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частичнодедуцирано-финансова предметна маса) (*) – съвкупни дедуцирани финанси
(в макр.), които според някакъв функционален признак са част от съвкупните
пълни дедуцирани финанси (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични дедуцирании финансии (в макр.). Техни разновидности са съвкупните
междинни финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни дедуцирани вътрешносистемни финанси (в макр.)] и съвкупните изведени употребени финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни дедуцирани външносистемни финанси (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични индуцирани финанси (в
макр.), както и на съвкупните частични употребени финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични
дедуцирани финанси* (joint partial deduced finance expenditure) (в макр.) за
194
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни
частични дедуцирани финанси* (joint partial deduced finance incoming) (в
макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.) и финанси.

СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ДЕДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint
partial deduced financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-дедуцирано-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който
се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на финансите посока; съвкупни дедуцирани финансови пари (в макр.),
които според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни дедуцирани финансови пари (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични дедуцирани финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните
междинни финансови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни дедуцирани
вътрешносистемни финансови пари (в макр.)] и съвкупните изведени употребени финансиви пари (в макр.) [което е същото като съвкупни дедуцирани външносистемни финансови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични
индуцирани финансови пари (в макр.), както и на съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните частични
дедуцирани финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни
частични дедуцирани финансови пари* (joint partial deduced financial money
expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен частичен дедуциран финансов
паричeн разход* (joint partial deduced financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.) и като приход
на съвкупни частични дедуцирани финансови пари* (joint partial deduced
financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен дедуциран финансов паричeн приход* (joint partial deduced financial money revenue)
(в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ИНДУЦИРАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint
partial induced product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-индуцирано-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния частичен индуциран продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се
движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на продукта посока; съвкупни индуцирани продуктови пари (в макр.),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------който според някакъв функционален признак е част от съвкупните пълни индуцирани продуктови пари (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични
индуцирани продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните
промеждутъчни продуктови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни индуцирани вътрешносистемни продуктови пари (в макр.)] и съвкупните чисти
индуцирани (в макр.) [което е същото като съвкупни индуцирани външносистемни продуктови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.), както и на съвкупните частични произведени
продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните частични индуцирани продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични индуцирани продуктови пари* (joint induced product money
expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен частичен индуциран продуктов
паричeн разход* (joint induced product money cost) (в макр.)] за купувачите на
съвкупния частичен индуциран продукт (в макр.) и като приход на съвкупни
частични индуцирани продуктови пари* (joint induced product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен индуциран продуктов паричeн
приход* (joint induced product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи.
Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСИ* (joint partial
induced finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частичноиндуцирано-финансова предметна маса) (*) – съвкупни индуцирани финанси
(в макр.), който според някакъв функционален признак са част от съвкупните
пълни индуцирани финанси (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични индуцирании финансии (в макр.). Техни разновидности са съвкупните
промеждутъчни финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни индуцирани
вътрешносистемни финанси (в макр.)] и съвкупните чисти индуцирани (в
макр.) [което е същото като съвкупни индуцирани външносистемни финанси (в
макр.)]. Равни са на съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.), както
и на съвкупните частични възникнали финанси (в макр.). В икономическия
обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични индуцирани
финанси* (joint partial induced finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни частични индуцирани финанси* (joint partial induced finance incoming) (в макр.) за техните
получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.) и финанси.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ИНДУЦИРАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint
partial induced financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-индуцирано-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който
се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на финансите посока; съвкупни индуцирани финансови пари (в макр.),
който според някакъв функционален признак е част от съвкупните пълни индуцирани финансови пари (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични
индуцирани финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните
промеждутъчни финансови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни индуцирани вътрешносистемни финансови пари (в макр.)] и съвкупните чисти
индуцирани (в макр.) [което е същото като съвкупни индуцирани външносистемни финансови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични дедуцирани финансови пари (в макр.), както и на съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните частични индуцирани финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични индуцирани финансови пари* (joint induced financial money
expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен частичен индуциран финансов
паричeн разход* (joint induced financial money cost) (в макр.)] за купувачите на
съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.) и като приход на съвкупни частични индуцирани финансови пари* (joint induced financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен индуциран финансов паричeн приход* (joint induced financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ОБРАЗУВАНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint
partial generated product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-образувано-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния частичен образуван продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се
движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на продукта посока; съвкупни образувани продуктови пари (в макр.),
които според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни образувани продуктови пари (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични образувани продуктови пари (в макр.). Съвкупни частични образувани продуктови пари (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в
макр.) и съвкупните входни продуктови пари (в макр.). Техни разновидности
са съвкупните частични производени продуктови пари (в макр.) [техни разно197
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видности са съвкупните междинни продуктови пари (в макр.) и съвкупните
чисти продуктови пари (в макр.)] и съвкупните частични индуцирани продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните промеждутъчни
продуктови пари (в макр.) и съвкупните въведени продуктови пари (в макр.)].
Равни са на съвкупните частични оползотворени продуктови пари (в макр.),
както и на съвкупните частични произведени продуктови пари (в макр.) и на
съвкупните частични индуцирани продуктови пари (в макр.). При покупкопродажба съвкупните частични образувани продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични образувани продуктови пари*
(joint partial generated product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен частичен образуван продуктов паричeн разход* (joint partial generated
product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния частичен образуван
продукт (в макр.) и като приход на съвкупни частични образувани продуктови пари* (joint partial generated product money incoming) (в макр.) [същото
като съвкупен частичен образуван продуктов паричeн приход* (joint partial
generated product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ОБРАЗУВАНИ ФИНАНСИ* (joint partial generated finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-образуванофинансова предметна маса) (*) – съвкупни образувани финанси (в макр.),
който според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни образувани финанси (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични образувани финанси (в макр.). Съвкупни частични образувании финансии (в макр.)
са съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните входни финанси (в макр.). Техни разновидности са съвкупните частични възникнали финанси (в макр.) [техни разновидности са съвкупните междинни финанси (в
макр.) и съвкупните чисти финанси (в макр.)] и съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.) [техни разновидности са съвкупните промеждутъчни
финанси (в макр.) и съвкупните въведени финанси (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични оползотворени финанси (в макр.), както и на съвкупните
частични възникнали финанси (в макр.) и на съвкупните частични индуцирани
финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба)
съвкупните частични образувани финанси (в макр.) се представят като разход
на съвкупни частични образувани финанси* (joint partial generated finance
expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни частични образувани финанси* (joint partial generated
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси.

СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ОБРАЗУВАНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint
partial generated financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-образувано-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните частични образувани финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който
се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на финансите посока; съвкупни образувани финансови пари (в макр.),
които според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни образувани финансови пари (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични
образувани финансови пари (в макр.). Съвкупни частични образувани финансови пари (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в
макр.) и съвкупните входни финансови пари (в макр.). Техни разновидности са
съвкупните частични производени финансови пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните междинни финансови пари (в макр.) и съвкупните
чисти финансови пари (в макр.)] и съвкупните частични индуцирани финансови пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) и съвкупните въведени финансови пари (в макр.)]. Равни са
на съвкупните частични оползотворени финансови пари (в макр.), както и на
съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.) и на съвкупните
частични индуцирани финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните частични образувани финансови пари (в макр.) се представят като
разход на съвкупни частични образувани финансови пари* (joint partial
generated financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен частичен образуван финансов паричeн разход* (joint partial generated financial
money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните частични образувани финанси (в макр.) и като приход на съвкупни частични образувани финансови
пари* (joint partial generated financial money incoming) (в макр.) [същото като
съвкупен частичен образуван финансов паричeн приход* (joint partial
generated financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ*
(joint partial utilized product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна
частично-оползотворено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на
съвкупния частичен оползотворен продукт (в макр.) негов паричен еквива199
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; съвкупни оползотворени продуктови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак е част от съвкупните пълни оползотворени продуктови пари (в макр.). Равни са на сумата
от отделните частични оползотворени продуктови пари (в макр.). Съвкупни
частични оползотворени продуктови пари (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните изходни продуктови пари (в
макр.). Техни разновидности са съвкупните частични употребени продуктови
пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в макр.) и съвкупните крайни продуктови пари (в макр.)] и съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са
съвкупните междинни продуктови пари (в макр.) и съвкупните изведени продуктови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични образувани продуктови пари (в макр.), както и на съвкупните частични употребени продуктови пари (в макр.) и на съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в
макр.). При покупко-продажба съвкупните частични оползотворени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични оползотворени продуктови пари* (joint partial utilized product money expenditure) (в
макр.) [същото като съвкупен частичен оползотворен продуктов паричeн
разход* (joint partial utilized product money cost) (в макр.)] за купувачите на
съвкупните частичен оползотворен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни частични оползотворени продуктови пари* (joint partial utilized
product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен оползотворен продуктов паричeн приход* (joint partial utilized product money revenue)
(в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ФИНАНСИ* (joint partial
utilized finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частичнооползотворено-финансова предметна маса) (*) – съвкупни оползотворени
финанси (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от
съвкупните пълни оползотворени финанси (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични оползотворении финансии (в макр.). Съвкупни частични
оползотворени финанси (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни финанси
(в макр.) и съвкупните изходни финанси (в макр.). Техни разновидности са
съвкупните частични употребени финанси (в макр.) [техни разновидности са
съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.) и съвкупните крайни финанси
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в макр.)] и съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.) [техни разновидности са съвкупните междинни финанси (в макр.) и съвкупните изведен
финанси (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични образувани финанси (в
макр.), както и на съвкупните частични употребени финанси (в макр.) и на
съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.). В икономическия обмен
(в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните частични оползотворени финанси
(в макр.) се представят като разход на съвкупни частични оползотворени
финанси* (joint partial utilized finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни частични оползотворени финанси* (joint partial utilized finance incoming) (в макр.) за техните
получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните
връзки (в макр.) и финанси.

СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ОПОЛЗОТВОРЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ*
(joint partial utilized financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна
частично-оползотворено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на
съвкупните частични оползотворени финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; съвкупни оползотворени финансови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак е част от съвкупните пълни оползотворени финансови пари (в макр.). Равни са на сумата от
отделните частични оползотворени финансови пари (в макр.). Съвкупни частични оползотворени финансови пари (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните изходни финансови пари (в
макр.). Техни разновидности са съвкупните частични употребени финансови
пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) и съвкупните крайни финансови пари (в макр.)] и съвкупните
частични дедуцирани финансови пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните междинни финансови пари (в макр.) и съвкупните изведени финансови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични образувани финансови
пари (в макр.), както и на съвкупните частични употребени финансови пари (в
макр.) и на съвкупните частични дедуцирани финансови пари (в макр.). При
покупко-продажба съвкупните частични оползотворени финансови пари (в
макр.) се представят като разход на съвкупни частични оползотворени финансови пари* (joint partial utilized financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен частичен оползотворен финансов паричeн разход* (joint
partial utilized financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните час201
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тични оползотворени финанси (в макр.) и като приход на съвкупни частични
оползотворени финансови пари* (joint partial utilized financial money
incoming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен оползотворен финансов
паричeн приход* (joint partial utilized financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).

СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ПРИВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint
partial reduced product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-приведено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния частичен приведен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се
движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на продукта посока; съвкупни приведени продуктови пари (в макр.),
които според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни приведени продуктови пари (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични
приведени продуктови пари (в макр.). Съвкупни частични приведени продуктови пари (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в
макр.) и съвкупните гранични продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните частични индуцирани продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в макр.) и съвкупните въведени продуктови пари (в макр.)] и съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните междинни продуктови пари (в макр.) и съвкупните изведени продуктови пари (в
макр.)]. Равни са на съвкупните частични стопанствени продуктови пари (в
макр.), както и на съвкупните частични индуцирани продуктови пари (в макр.)
и на съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните частични приведени продуктови пари (в макр.) се
представят като разход на съвкупни частични приведени продуктови пари*
(joint partial reduced product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен
пълен частичен продуктов паричeн разход* (joint partial reduced product
money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния частичен приведен продукт
(в макр.) и като приход на съвкупни частични приведени продуктови пари*
(joint partial reduced product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен
частичен приведен продуктов паричeн приход* (joint partial reduced product
money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ПРИВЕДЕНИ ФИНАНСИ* (joint partial reduced
finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-приведенофинансова предметна маса) (*) – съвкупни приведени финанси (в макр.), който според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни приведени финанси (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични приведени
финанси (в макр.). Съвкупни частични приведени финанси (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни финанси (в макр.) и съвкупните гранични финанси (в
макр.). Техни разновидности са съвкупните частични индуциранин финанси (в
макр.) [техни разновидности са съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.)
и съвкупните въведени финанси (в макр.)] и съвкупните частични дедуцирани
финанси (в макр.) [техни разновидности са съвкупните междинни финанси (в
макр.) и съвкупните изведени финанси (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични стопанствени финанси (в макр.), както и на съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.) и на съвкупните частични дедуцирани финанси (в
макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните
частични приведени финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни
частични приведени финанси* (joint partial reduced finance expenditure) (в
макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни частични приведени финанси* (joint partial reduced finance incoming) (в
макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.) и финанси.
СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ПРИВЕДЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint
partial reduced financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-приведено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните частични приведени финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който
се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на финансите посока; съвкупни приведени финансови пари (в макр.),
които според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни приведени финансови пари (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични
приведени финансови пари (в макр.). Съвкупни частични приведени финансови
пари (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и
съвкупните гранични финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните частични индуцирани финансови пари (в макр.) [техни разновидности
са съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) и съвкупните въведени финансови пари (в макр.)] и съвкупните частични дедуцирани финансови
пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните междинни финансови пари
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в макр.) и съвкупните изведени финансови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични стопанствени финансови пари (в макр.), както и на съвкупните частични индуцирани финансови пари (в макр.) и на съвкупните частични
дедуцирани финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните частични приведени финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични приведени финансови пари* (joint partial reduced financial
money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен пълен частичен финансов
паричeн разход* (joint partial reduced financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните частични приведени финанси (в макр.) и като приход на
съвкупни частични приведени финансови пари* (joint partial reduced financial
money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен приведен финансов паричeн приход* (joint partial reduced financial money revenue) (в макр.)] за
техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).

СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint partial product
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния частичен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; съставна функционална част на съвкупните пълни продуктови пари (в макр.). Равни са на
сумата от отделните частични продуктови пари (в макр.). Те са една от разновидностите на частичните продуктови пари (в макр.). Техни разновидности
са съвкупните частични произведени продуктови пари (в макр.), съвкупните
частични индуцирани продуктови пари (в макр.), съвкупните частични употребени продуктови пари (в макр.), съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.), както и техни разновидности. При покупко-продажба съвкупните частични продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични продуктови пари* (joint partial product money expenditure) (в
макр.) [същото като съвкупн частичен продуктов паричeн разход* (joint
partial product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния частичен продукт (в макр.) и като приход на съвкупни частични продуктови пари* (joint
partial product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен
продуктов паричeн приход* (joint partial product money revenue) (в макр.)] за
неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint
partial produced product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-произведено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния частичен произведен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; съвкупни произведени продуктови пари (в
макр.), които според някакъв функционален признак са част от съвкупните
пълни произведени продуктови пари (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични произведени продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са
съвкупните междинни продуктови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни произведени вътрешносистемни продуктови пари (в макр.)] и съвкупните
чисти продуктови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни произведени
външносистемни продуктови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични употребени продуктови пари (в макр.), както и на съвкупните частични
индуцирани продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните
частични произведени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на
съвкупни частични произведени продуктови пари* (joint partial produced
product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен частичен произведен продуктов паричeн разход* (joint partial produced product money cost) (в
макр.)] за купувачите на съвкупния частичен произведен продукт (в макр.) и
като приход на съвкупни частични произведени продуктови пари* (joint
partial produced product money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен произведен продуктов паричeн приход* (joint partial produced product
money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на
междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ СТОПАНСТВЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ*
(joint partial protoeconomized product money) (в макр.) (подразбират се като
съвкупна частично-стопанствено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния частичен стопанствен продукт (в макр.) негов паричен
еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на продукта посока; съвкупни стопанствени
продуктови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са
част от съвкупните пълни стопапанствени продуктови пари (в макр.). Равни
са на сумата от отделните частични стопанствени продуктови пари (в
макр.). Съвкупни частични стопанствени продуктови пари (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни продуктови пари (в макр.) и съвкупните остатъчни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните частични произведени продуктови пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните междинни продуктови пари (в макр.) и съвкупните чисти продуктови пари (в
макр.)] и съвкупните частични употребени продуктови пари (в макр.) [техни
разновидности са съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в макр.) и
съвкупните крайни продуктови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични приведени продуктови пари (в макр.), както и на съвкупните частични
произведени продуктови пари (в макр.) и на съвкупните частични употребени
продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните частични стопанствени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни
частични стопанствени продуктови пари* (joint partial protoeconomized
product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен частичен стопанствен продуктов паричeн разход* (joint partial protoeconomized product money
cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния частичен стопанствен продукт (в
макр.) и като приход на съвкупни частични стопанствени продуктови пари* (joint partial protoeconomized product money incoming) (в макр.) [същото
като съвкупен частичен стопанствен продуктов паричeн приход* (joint
partial protoeconomized product money revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ СТОПАНСТВЕНИ ФИНАНСИ* (joint partial
protoeconomized finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частичностопанствено-финансова предметна маса) (*) – съвкупни стопанствени
финанси (в макр.), които според някакъв функционален признак са част от
съвкупните пълни стопапанствени финанси (в макр.). Равни са на сумата от
отделните частични стопанствени финанси (в макр.). Съвкупни частични
стопанствени финанси (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни финанси (в
макр.) и съвкупните остатъчни финанси (в макр.). Техни разновидности са
съвкупните частични възникнали финанси (в макр.) [техни разновидности са
съвкупните междинни финанси (в макр.) и съвкупните чисти финанси (в
макр.)] и съвкупните частични употребени финанси (в макр.) [техни разновидности са съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.) и съвкупните
крайни финанси (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични приведени финанси (в макр.), както и на съвкупните частични възникнали финанси (в макр.)
и на съвкупните частични употребени финанси (в макр.). В икономическия
обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните частични стопанствени финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични стопанст206
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вени финанси* (joint partial protoeconomized finance expenditure) (в макр.) за
техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни
частични стопанствени финанси* (joint partial protoeconomized finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен
баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси.
СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ СТОПАНСТВЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ*
(joint partial protoeconomized financial money) (в макр.) (подразбират се като
съвкупна частично-стопанствено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните частични стопанствени финанси (в макр.) техен паричен
еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; съвкупни стопанствени
финансови пари (в макр.), които според някакъв функционален признак са част
от съвкупните пълни стопапанствени финансови пари (в макр.). Равни са на
сумата от отделните частични стопанствени финансови пари (в макр.). Съвкупни частични стопанствени финансови пари (в макр.) са съвкупните вътрешносистемни финансови пари (в макр.) и съвкупните остатъчни финансови
пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.) [техни разновидности са съвкупните междинни финансови пари (в макр.) и съвкупните чисти финансови пари (в макр.)] и съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.) [техни разновидности са
съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) и съвкупните крайни
финансови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични приведени финансови пари (в макр.), както и на съвкупните частични възникнали финансови
пари (в макр.) и на съвкупните частични употребени финансови пари (в
макр.). При покупко-продажба съвкупните частични стопанствени финансови
пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични стопанствени финансови пари* (joint partial protoeconomized financial money expenditure)
(в макр.) [същото като съвкупен частичен стопанствен финансов паричeн
разход* (joint partial protoeconomized financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните частични стопанствени финанси (в макр.) и като приход на
съвкупни частични стопанствени финансови пари* (joint partial protoeconomized financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен стопанствен финансов паричeн приход* (joint partial protoeconomized
financial money revenue) (в макр.)] за техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ УПОТРЕБЕНИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint
partial used product money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частичноупотребено-продуктова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупния
частичен употребен продукт (в макр.) негов паричен еквивалент, който се
движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на продукта посока; съвкупни употребени продуктови пари (в макр.),
които според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни
употребени продуктови пари (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични употребени продуктови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните промеждутъчни продуктови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни употребни вътрешносистемни продуктови пари (в макр.)] и съвкупните
чисти употребени (в макр.) [което е същото като съвкупни употребени външносистемни продуктови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични
произведени продуктови пари (в макр.), както и на съвкупните частични дедуцирани продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните частични употребени продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични употребени продуктови пари* (joint partial used product
money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен частичен употребен продуктов паричeн разход* (joint partial used product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния частичен употребен продукт (в макр.) и като приход на
съвкупни частични употребени продуктови пари* (joint partial used product
money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен употребен продуктов паричeн приход* (joint partial used product money revenue) (в макр.)] за
неговите продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСИ* (joint partial used
finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-употребенофинансова предметна маса) (*) – съвкупни употребени финанси (в макр.),
които според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни
употребени финанси (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични
употребени финанси (в макр.). Техни разновидности са съвкупните промеждутъчни финанси (в макр.) [което е същото като съвкупни употребени вътрешносистемни финанси (в макр.)] и съвкупните чисти употребени (в макр.)
[което е същото като съвкупни употребени външносистемни финанси (в
макр.)]. Равни са на съвкупните частични възникнали финанси (в макр.), както
и на съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.). В икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните частични употребени финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични употребени
финанси* (joint partial used finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни частични употребени финанси* (joint partial used finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.) и финанси.

СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ УПОТРЕБЕНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint
partial used financial money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частичноупотребено-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните
частични употребени финанси (в макр.) техен паричен еквивалент, който се
движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в
обратна на финансите посока; съвкупни употребени финансови пари (в макр.),
които според някакъв функционален признак са част от съвкупните пълни
употребени финансови пари (в макр.). Равни са на сумата от отделните частични употребени финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните промеждутъчни финансови пари (в макр.) [което е същото като съвкупни
употребни вътрешносистемни финансови пари (в макр.)] и съвкупните чисти
употребени (в макр.) [което е същото като съвкупни употребени външносистемни финансови пари (в макр.)]. Равни са на съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.), както и на съвкупните частични дедуцирани финансови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични употребени финансови пари* (joint partial used financial money
expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен частичен употребен финансов
паричeн разход* (joint partial used financial money cost) (в макр.)] за купувачите
на съвкупните частични употребени финанси (в макр.) и като приход на съвкупни частични употребени финансови пари* (joint partial used financial
money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен употребен финансов паричeн приход* (joint partial used financial money revenue) (в макр.)] за
техните продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в
макр.).
СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ФИНАНСИ* (joint partial finance) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-финансова предметна маса) (*) – съставна функционална част на съвкупните пълни финанси (в макр.); парично из209
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ражение на определена според някакъв функционален признак част от възпроизведени (образувани или оползотворени) от всички икономически единици
(взети заедно в дадена страна) всеобхватни икономически финанси*
(comprehensive economic finance) за единица време (обикновено за една година). Равни са на сумата от отделните частични финансии (в макр.). Те са една
от разновидностите на частичните финанси (в макр.). Техни разновидности са
съвкупните частични възникнали финанси (в макр.), съвкупните частични индуцирани финанси (в макр.), съвкупните частични употребени финанси (в
макр.), съвкупните частични дедуцирани финанси (в макр.), както и техни разновидности. В икономическия обмен (в т.ч. и при покупко-продажба) съвкупните частични финанси (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични финанси* (joint partial finance expenditure) (в макр.) за техните предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни частични финанси* (joint partial finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и купувачи). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.) и
финанси.

СЪВКУПНИ ЧАСТИЧНИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint partial financial
money) (в макр.) (подразбират се като съвкупна частично-финансова парична маса) (*) – противостоящ на съвкупните частични финанси (в макр.) техен
паричен еквивалент, който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа размяна) в обратна на финансите посока; съставна функционална част на съвкупните пълни финансови пари (в макр.). Равни са на сумата
от отделните частични финансови пари (в макр.). Те са една от разновидностите на частичните финансови пари (в макр.). Техни разновидности са съвкупните частични възникнали финансови пари (в макр.), съвкупните частични
индуцирани финансови пари (в макр.), съвкупните частични употребени финансови пари (в макр.), съвкупните частични дедуцирани финансови пари (в
макр.), както и техни разновидности. При покупко-продажба съвкупните частични финансови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни частични финансови пари* (joint partial financial money expenditure) (в макр.)
[същото като съвкупн частичен финансов паричeн разход* (joint partial
financial money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупните частични финанси
(в макр.) и като приход на съвкупни частични финансови пари* (joint partial
financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупен частичен финансов
паричeн приход* (joint partial financial money revenue) (в макр.)] за техните
продавачи. Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНИ ЧИСТИ ПРОДУКТОВИ ПАРИ* (joint pure product money) (в
макр.) (подразбират се като съвкупна чисто-продуктова парична маса) –
противостоящ на съвкупния чист продукт (в макр.) негов паричен еквивалент,
който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа
размяна) в обратна на продукта посока. Съвкупните чисти продуктови пари (в
макр.) са сумата от чисто-продуктовите парични междуелементни кванти* (pure-product monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват или икономическа матрица в границите на съответния продуктов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Равни са на сумата от отделните чисти продуктови пари (в макр.).
Представляват разликата между съвкупните пълни произведени продуктови
пари (в макр.) и съвкупните междинни продуктови пари (в макр.) и са една от
формите на съвкупните извънсистемни продуктови пари (в макр.). Равни са на
съвкупните крайни продуктови пари (в макр.) и на съвкупните входни продуктови пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните чисти продуктови пари (в макр.) се представят като разход на съвкупни чисти продуктови пари*
(joint pure product money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен чист
продуктов паричeн разход* (joint pure product money cost) (в макр.)] за купувачите на съвкупния чист продукт (в макр.) и като приход на съвкупни чисти
продуктови пари* (joint pure product money incoming) (в макр.) [същото като
съвкупнен чист продуктов паричeн приход* (joint pure product money
revenue) (в макр.)] за неговите продавачи. Като обем съвкупните чисти продуктови пари (в макр.) са равни на съвкупните изведени финансови пари (в
макр.). Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).
СЪВКУПНИ ЧИСТИ ФИНАНСИ* (joint pure finance) (в макр.) (подразбират
се като съвкупна чисто-финансова предметна маса) (*) – чисти финанси (в
макр.), възникнали от всички икономически единици; парично изражение на
формираните във всички икономически единици (взети заедно в дадена страна)
при крайното използване на икономическия доход за единица време (обикновено за една година) съвкупни възникнали финанси (в макр.) над величината на
съвкупните междинни финанси (в макр.), т.е. съвкупни възникнали финанси,
които напускат вътрешносистемните зависимости на преразпределението на
икономическия доход (осъществявани като вътрешни обратни икономически
връзки) в макроикономиката. Съвкупните чисти финанси (в макр.) са сумата
от чисто-финансовите предметни междуелементни кванти* (purefinancial objective interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически квант), кои211
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то образуват или икономическа матрица в границите на съответния финансов
формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в макр.) и финанси]. Равни
са на сумата от отделните чистии финанси (в макр.). Представляват разликата
между съвкупните пълни възникнали финанси (в макр.) и съвкупните междинни финанси (в макр.) и са една от формите на съвкупните извънсистемен финанси (в макр.). Равни са на съвкупните крайни финанси (в макр.) и на съвкупните входни финанси (в макр.). В икономическия обмен (в т.ч. и при покупкопродажба) съвкупните чисти финанси (в макр.) се представят като разход на
съвкупни чисти финанси* (joint pure finance expenditure) (в макр.) за техните
предаватели (в т.ч. и продавачи) и като постъпление на съвкупни чисти финанси* (joint pure finance incoming) (в макр.) за техните получатели (в т.ч. и
купувачи). съвкупният Вж. стойностен баланс на междуелементните връзки
(в макр.).

СЪВКУПНИ ЧИСТИ ФИНАНСОВИ ПАРИ* (joint pure financial money) (в
макр.) (подразбират се като съвкупна чисто-финансова парична маса) – противостоящ на съвкупните чисти финанси (в макр.) техен паричен еквивалент,
който се движи в икономическия обмен (в т.ч. и в пазарната икономическа
размяна) в обратна на финансите посока. Съвкупните чисти финансови пари
(в макр.) са сумата от чисто-финансовите парични междуелементни кванти* (pure-financial monetary interelement quanta) (в макр.) (вж. икономически
квант), които образуват или икономическа матрица в границите на съответния финансов паричен формат [вж. баланс на междуелементните връзки (в
макр.)]. Равни са на сумата от отделните чисти финансови пари (в макр.).
Представляват разликата между съвкупните пълни възникнали финансови пари
(в макр.) и съвкупните междинни финансови пари (в макр.) и са една от формите на съвкупните извънсистемни финансови пари (в макр.). Равни са на съвкупните крайни финансови пари (в макр.) и на съвкупните входни финансови
пари (в макр.). При покупко-продажба съвкупните чисти финансови пари (в
макр.) се представят като разход на съвкупни чисти финансови пари* (joint
pure financial money expenditure) (в макр.) [същото като съвкупен чист финансов паричeн разход* (joint pure financial money cost) (в макр.)] за купувачите на
съвкупните чисти финанси (в макр.) и като приход на съвкупни чисти финансови пари* (joint pure financial money incoming) (в макр.) [същото като съвкупнен чист финансов паричeн приход* (joint pure financial money revenue) (в
макр.)] за техните продавачи. Като обем съвкупните изведени продуктови пари
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(в макр.) са равни на съвкупните чисти финансови пари (в макр.). Вж.
стойностен баланс на междуелементните връзки (в макр.).

СЪВКУПНО НЕТНО ТЪРСЕНЕ НА ЗАСТРАХОВАЩИТЕ СЕ И АРБИТРАЖИСТИТЕ НА ФОРУЪРДНИЯ ВАЛУТЕН ПАЗАР (joint net demand of the hedgers and speculators in the forward exchange market) (ки) – във:
крива на съвкупното нетно търсене на застраховащите се и арбитражистите на форуърдния валутен пазар (в межд.).
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО КОЛИЧЕСТВО (joint social quantity) (ки) –
във:
равновесно съвкупно обществено количество (в макр.);
равновесно съвкупно обществено количество на трудовите фактори (в
макр.) (същото като равновесна заетост (в макр.));
равновесно съвкупно обществено количество на физическите фактори (в
макр.).
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО КОЛИЧЕСТВО НА ТРУДОВИТЕ ФАКТОРИ (joint social quantity of the labour factors) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено количество на трудовите фактори (в
макр.) (същото като равновесна заетост (в макр.)).
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО КОЛИЧЕСТВО НА ФИЗИЧЕСКИТЕ
ФАКТОРИ (joint social quantity of the physical factors) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено количество на физическите фактори (в
макр.).
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДЛАГАНЕ* (joint social supply) (в макр.)
– обща сума на предлагането (в микр.) от страна на всички икономически единици (в т.ч. и на фирмите) в рамките на националната икономика на една държава на семейства от различни видове икономически ингредиенти (икономически продукти и производствени икономически фактори) (представени агрегатно или множествено). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1) всеобщо съвкупно обществено предлагане* (general joint social supply) (в макр.) (когато са включени всички видове
ингредиенти) [в т.ч. агрегатно всеобщо съвкупно обществено предлагане*
(aggregate general joint social supply) (в макр.) и множествено всеобщо съвкупно обществено предлагане* (plural general joint social supply) (в макр.)], (2)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------частично съвкупно обществено предлагане* (partial joint social demand) (в
макр.) (когато е включена част от всички видове ингредиенти) [в т.ч. агрегатно частично съвкупно обществено предлагане* (aggregate partial joint social
supply) (в макр.) и множествено частично съвкупно обществено предлагане* (plural partial joint social supply) (в макр.)] и (3) единично съвкупно обществено продуктово предлагане* (unitary joint social supply) (в макр.) (когато е включен само един вид ингредиент) [последното е идентично с понятията
за агрегатно единично съвкупно обществено предлагане* (aggregate unitary
joint social supply) (в макр.) и множествено единично съвкупно обществено
предлагане* (plural unitary joint social supply) (в макр.)]. Негови разновидности
са съвкупното обществено продуктово предлагане (в макр.) и съвкупното обществено факторно предлагане (в макр.). Ако не е посочено друго, под съвкупно обществено предлагане (в макр.) обикновено се подразбира агрегатното
всеобщо съвкупно обществено предлагане (в макр.). Вж. икономическа единица, ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа
субстанциалност.
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДЛАГАНЕ (joint social supply) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено продуктово предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено трудово предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено факторно предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено физическо предлагане (в макр.);
съвкупно обществено предлагане (в макр.);
съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.);
съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.);
съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.);
съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.).
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ* (joint social
product supply) (в макр.) – обща сума на продуктовото предлагане (в микр.) от
страна на всички икономически единици (в т.ч. и на фирмите) в рамките на на214
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ционалната икономика на една държава на семейства от различни видове икономически продукти (представени агрегатно или множествено). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1)
всеобщо съвкупно обществено продуктово предлагане* (general joint social
product supply) (в макр.) (когато са включени всички видове продукти) [в т.ч.
агрегатно всеобщо съвкупно обществено продуктово предлагане* (aggregate
general joint social product supply) (в макр.) и множествено всеобщо съвкупно
обществено продуктово предлагане* (plural general joint social product supply)
(в макр.)], (2) частично съвкупно обществено продуктово предлагане* (partial joint social product demand) (в макр.) (когато е включена част от всички видове продукти) [в т.ч. агрегатно частично съвкупно обществено продуктово предлагане* (aggregate partial joint social product supply) (в макр.) и множествено частично съвкупно обществено продуктово предлагане* (plural
partial joint social product supply) (в макр.)] и (3) единично съвкупно обществено продуктово предлагане* (unitary joint social product supply) (в макр.) (когато е включен само един вид продукт) [последното е идентично с понятията
за агрегатно единично съвкупно обществено продуктово предлагане* (aggregate unitary joint social product supply) (в макр.) и множествено единично
съвкупно обществено продуктово предлагане* (plural unitary joint social
product supply) (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под съвкупно обществено
продуктово предлагане (в макр.) обикновено се подразбира агрегатното всеобщо съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.). Вж. икономически продукт, икономическа единица, ингредиентна икономическа общностност
и ингредиентна икономическа субстанциалност.

СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (joint social
product supply) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено продуктово предлагане (в макр.);
съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.).
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ* (joint social
product demand) (в макр.) – обща сума на продуктовото търсене (в микр.) от
страна на всички икономически единици (в т.ч. и на фирмите) в рамките на националната икономика на една държава на семейства от различни видове икономически продукти (представени агрегатно или множествено). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------всеобщо съвкупно обществено продуктово търсене* (general joint social
product demand) (в макр.) (когато са включени всички видове продукти) [в т.ч.
агрегатно всеобщо съвкупно обществено продуктово търсене* (aggregate
general joint social product demand) (в макр.) и множествено всеобщо съвкупно обществено продуктово търсене* (plural general joint social product
demand) (в макр.)], (2) частично съвкупно обществено продуктово търсене*
(partial joint social product demand) (в макр.) (когато е включена част от всички
видове продукти) [в т.ч. агрегатно частично съвкупно обществено продуктово търсене* (aggregate partial joint social product demand) (в макр.) и множествено частично съвкупно обществено продуктово търсене* (plural partial joint social product demand) (в макр.)] и (3) единично съвкупно обществено
продуктово търсене* (unitary joint social product demand) (в макр.) (когато е
включен само един вид продукт) [последното е идентично с понятията за агрегатно единично съвкупно обществено продуктово търсене* (aggregate unitary joint social product demand) (в макр.) и множествено единично съвкупно
обществено продуктово търсене* (plural unitary joint social product demand)
(в макр.)]. Ако не е посочено друго, под съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.) обикновено се подразбира агрегатното всеобщо съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.). Вж. икономически продукт, икономическа единица, ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна
икономическа субстанциалност.
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (joint social product demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено продуктово търсене (в макр.);
съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.).
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ* (joint social labour supply) (в макр.) – обща сума на трудовото предлагане (в микр.) от страна
на всички икономически единици [в т.ч. и на лицата (на работниците)] в рамките на националната икономика на една държава на семейства от различни видове трудови производствени икономически фактори (представени агрегатно
или множествено). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1) всеобщо съвкупно обществено трудово предлагане* (general joint social labour supply) (в макр.) (когато са включени всички
видове трудови фактори) [в т.ч. агрегатно всеобщо съвкупно обществено
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудово предлагане* (aggregate general joint social labour supply) (в макр.) и
множествено всеобщо съвкупно обществено трудово предлагане* (plural
general joint social labour supply) (в макр.)], (2) частично съвкупно обществено трудово предлагане* (partial joint social labour demand) (в макр.) (когато е
включена част от всички видове трудови фактори) [в т.ч. агрегатно частично
съвкупно обществено трудово предлагане* (aggregate partial joint social labour
supply) (в макр.) и множествено частично съвкупно обществено трудово
предлагане* (plural partial joint social labour supply) (в макр.)] и (3) единично
съвкупно обществено трудово предлагане* (unitary joint social labour supply)
(в макр.) (когато е включен само един вид трудов фактор) [последното е идентично с понятията за агрегатно единично съвкупно обществено трудово
предлагане* (aggregate unitary joint social labour supply) (в макр.) и множествено единично съвкупно обществено трудово предлагане* (plural unitary joint
social labour supply) (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.) обикновено се подразбира агрегатното всеобщо съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.). Вж. ингредиентна
икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ (joint social labour
supply) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено трудово предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.);
съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.).
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ* (joint social labour
demand) (в макр.) – обща сума на трудовото търсене (в микр.) от страна на
всички икономически единици (в т.ч. и на фирмите) в рамките на националната
икономика на една страна на семейства от различни видове трудови производствени икономически фактори (представени агрегатно или множествено).
Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1) всеобщо съвкупно обществено трудово търсене* (general joint
social labour demand) (в макр.) (когато са включени всички видове трудови
фактори) [в т.ч. агрегатно всеобщо съвкупно обществено трудово търсене*
(aggregate general joint social labour demand) (в макр.) и множествено всеобщо
съвкупно обществено трудово търсене* (plural general joint social labour
demand) (в макр.)], (2) частично съвкупно обществено трудово търсене*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(partial joint social labour demand) (в макр.) (когато е включена част от всички
видове трудови фактори) [в т.ч. агрегатно частично съвкупно обществено
трудово търсене* (aggregate partial joint social labour demand) (в макр.) и
множествено частично съвкупно обществено трудово търсене* (plural
partial joint social labour demand) (в макр.)] и (3) единично съвкупно обществено трудово търсене* (unitary joint social labour demand) (в макр.) (когато е
включен само един вид трудов фактор) [последното е идентично с понятията
за агрегатно единично съвкупно обществено трудово търсене* (aggregate
unitary joint social labour demand) (в макр.) и множествено единично съвкупно
обществено трудово търсене* (plural unitary joint social labour demand) (в
макр.)]. Ако не е посочено друго, под съвкупно обществено трудово търсене (в
макр.) обикновено се подразбира агрегатното всеобщо съвкупно обществено
трудово търсене (в макр.). Вж. ингредиентна икономическа общностност и
ингредиентна икономическа субстанциалност.

СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ (joint social labour demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено трудово търсене (в макр.);
съвкупно обществено трудово търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено трудово търсене (в макр.).
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ТЪРСЕНЕ* (joint social demand) (в макр.) –
обща сума на търсенето (в микр.) от страна на всички икономически единици
(в т.ч. и на фирмите) в рамките на националната икономика на една страна на
семейства от различни видове икономически ингредиенти (икономически продукти и производствени икономически фактори) (представени агрегатно или
множествено). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1) всеобщо съвкупно обществено търсене* (general
joint social demand) (в макр.) (когато са включени всички видове ингредиенти)
[в т.ч. агрегатно всеобщо съвкупно обществено търсене* (aggregate general
joint social demand) (в макр.) и множествено всеобщо обществено продуктово търсене* (plural general joint social demand) (в макр.)], (2) частично съвкупно обществено търсене* (partial joint social demand) (в макр.) (когато е
включена част от всички видове ингредиенти) [в т.ч. агрегатно частично
съвкупно обществено търсене* (aggregate partial joint social demand) (в макр.)
и множествено частично съвкупно обществено търсене* (plural partial joint
social demand) (в макр.)] и (3) единично съвкупно обществено търсене* (uni218
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tary joint social demand) (в макр.) (когато е включен само един вид ингредиенти) [последното е идентично с понятията за агрегатно единично съвкупно
обществено търсене* (aggregate unitary joint social demand) (в макр.) и множествено единично съвкупно обществено търсене* (plural unitary joint social demand) (в макр.)]. Негови разновидности са съвкупното обществено продуктово търсене (в макр.) и съвкупното обществено факторно търсене (в
макр.). Ако не е посочено друго, под съвкупно обществено търсене (в макр.)
обикновено се подразбира агрегатното всеобщо съвкупно обществено търсене
(в макр.). Вж. икономическа единица, ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.

СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ТЪРСЕНЕ (joint social demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено факторно търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено продуктово търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено трудово търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено факторно търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено физическо търсене (в макр.);
съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.);
съвкупно обществено трудово търсене (в макр.);
съвкупно обществено търсене (в макр.);
съвкупно обществено факторно търсене (в макр.);
съвкупно обществено физическо търсене (в макр.).
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ФАКТОРНО ПРЕДЛАГАНЕ (joint social factor supply) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено факторно предлагане (в макр.).
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ФАКТОРНО ТЪРСЕНЕ* (joint social factor
demand) (в макр.) – обща сума на факторното търсене (в микр.) от страна на
всички икономически единици (в т.ч. и на фирмите) в рамките на националната
икономика на една държава на семейства от различни видове производствени
икономически фактори (представени агрегатно или множествено). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------всеобщо съвкупно обществено факторно търсене* (general joint social factor
demand) (в макр.) (когато са включени всички видове производствени фактори) [в т.ч. агрегатно всеобщо съвкупно обществено факторно търсене* (aggregate general joint social factor demand) (в макр.) и множествено всеобщо
съвкупно обществено факторно търсене* (plural general joint social factor
demand) (в макр.)], (2) частично съвкупно обществено факторно търсене*
(partial joint social factor demand) (в макр.) (когато е включена част от всички
видове производствени фактори) [в т.ч. агрегатно частично съвкупно обществено факторно търсене* (aggregate partial joint social factor demand) (в
макр.) и множествено частично съвкупно обществено факторно търсене*
(plural partial joint social factor demand) (в макр.)] и (3) единично съвкупно обществено факторно търсене* (unitary joint social factor demand) (в макр.)
(когато е включен само един вид производствен фактор) [последното е идентично с понятията за агрегатно единично съвкупно обществено факторно
търсене* (aggregate unitary joint social factor demand) (в макр.) и множествено единично съвкупно обществено факторно търсене* (plural unitary joint
social factor demand) (в макр.)]. Негови разновидности са съвкупното обществено трудово търсене (в макр.) и съвкупното обществено трудово търсене (в
макр.). Ако не е посочено друго, под съвкупно обществено факторно търсене
(в макр.) обикновено се подразбира агрегатното всеобщо съвкупно обществено
факторно търсене (в макр.). Вж. икономически фактор, икономическа единица,
ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ФАКТОРНО ТЪРСЕНЕ (joint social factor
demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено факторно търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено факторно търсене (в макр.);
съвкупно обществено факторно търсене (в макр.).
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ФАКТОРНО ПРЕДЛАГАНЕ* (joint social
factor supply) (в макр.) – обща сума на факторното предлагане (в микр.) от
страна на всички икономически единици (в т.ч. и на фирмите) в рамките на националната икономика на една държава на семейства от различни видове производствени икономически фактори (представени агрегатно или множествено). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се
разграничават (1) всеобщо съвкупно обществено факторно предлагане*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(general joint social factor supply) (в макр.) (когато са включени всички видове
производствени фактори) [в т.ч. агрегатно всеобщо съвкупно обществено
факторно предлагане* (aggregate general joint social factor supply) (в макр.) и
множествено всеобщо съвкупно обществено факторно предлагане* (plural
general joint social factor supply) (в макр.)], (2) частично съвкупно обществено
факторно предлагане* (partial joint social factor demand) (в макр.) (когато е
включена част от всички видове производствени фактори) [в т.ч. агрегатно
частично съвкупно обществено факторно предлагане* (aggregate partial
joint social factor supply) (в макр.) и множествено частично съвкупно обществено факторно предлагане* (plural partial joint social factor supply) (в
макр.)] и (3) единично съвкупно обществено факторно предлагане* (unitary
joint social factor supply) (в макр.) (когато е включен само един вид производствен фактор) [последното е идентично с понятията за агрегатно единично
съвкупно обществено факторно предлагане* (aggregate unitary joint social
factor supply) (в макр.) и множествено единично съвкупно обществено факторно предлагане* (plural unitary joint social factor supply) (в макр.)]. Негови
разновидности са съвкупното обществено трудово предлагане (в макр.) и съвкупното обществено трудово предлагане (в макр.). Ако не е посочено друго,
под съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.) обикновено се подразбира агрегатното всеобщо съвкупно обществено факторно предлагане (в
макр.). Вж. икономически фактор, икономическа единица, ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.

СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ФИЗИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ* (joint social
physical supply) (в макр.) – обща сума на физическото предлагане (в микр.) от
страна на всички икономически единици (в т.ч. и на фирмите) в рамките на националната икономика на една държава на семейства от различни видове физически производствени икономически фактори (представени агрегатно или
множествено). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се разграничават (1) всеобщо съвкупно обществено физическо предлагане* (general joint social physical supply) (в макр.) (когато са включени всички
видове физическии фактори) [в т.ч. агрегатно всеобщо съвкупно обществено
физическо предлагане* (aggregate general joint social physical supply) (в макр.)
и множествено всеобщо съвкупно обществено физическо предлагане*
(plural general joint social physical supply) (в макр.)], (2) частично съвкупно
обществено физическо предлагане* (partial joint social physical demand) (в
макр.) (когато е включена част от всички видове физическии фактори) [в т.ч.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------агрегатно частично съвкупно обществено физическо предлагане*
(aggregate partial joint social physical supply) (в макр.) и множествено частично съвкупно обществено физическо предлагане* (plural partial joint social
physical supply) (в макр.)] и (3) единично съвкупно обществено физическо
предлагане* (unitary joint social physical supply) (в макр.) (когато е включен само един вид физически фактор) [последното е идентично с понятията за агрегатно единично съвкупно обществено физическо предлагане* (aggregate
unitary joint social physical supply) (в макр.) и множествено единично съвкупно обществено физическо предлагане* (plural unitary joint social physical
supply) (в макр.)]. Ако не е посочено друго, под съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.) обикновено се подразбира агрегатното всеобщо
съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.). Вж. ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ФИЗИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ (joint social
physical supply) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено физическо предлагане (в макр.);
съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.).
СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ФИЗИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ* (joint social physical demand) (в макр.) – обща сума на физическото търсене (в микр.) от страна
на всички икономически единици (в т.ч. и на фирмите) в рамките на националната икономика на една държава на семейства от различни видове физически
производствени икономически фактори (представени агрегатно или множествено). Според ингредиентната субстанциална икономическа обхватност се
разграничават (1) всеобщо съвкупно обществено физическо търсене*
(general joint social physical demand) (в макр.) (когато са включени всички видове физическии фактори) [в т.ч. агрегатно всеобщо съвкупно обществено
физическо търсене* (aggregate general joint social physical demand) (в макр.) и
множествено всеобщо съвкупно обществено физическо търсене* (plural
general joint social physical demand) (в макр.)], (2) частично съвкупно обществено физическо търсене* (partial joint social physical demand) (в макр.) (когато
е включена част от всички видове физическии фактори) [в т.ч. агрегатно частично съвкупно обществено физическо търсене* (aggregate partial joint
social physical demand) (в макр.) и множествено частично съвкупно обществено физическо търсене* (plural partial joint social physical demand) (в макр.)]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и (3) единично съвкупно обществено физическо търсене* (unitary joint social
physical demand) (в макр.) (когато е включен само един вид физически фактор)
[последното е идентично с понятията за агрегатно единично съвкупно обществено физическо търсене* (aggregate unitary joint social physical demand)
(в макр.) и множествено единично съвкупно обществено физическо търсене* (plural unitary joint social physical demand) (в макр.)]. Ако не е посочено
друго, под съвкупно обществено физическо търсене (в макр.) обикновено се
подразбира агрегатното всеобщо съвкупно обществено физическо търсене (в
макр.). Вж. ингредиентна икономическа общностност и ингредиентна икономическа субстанциалност.

СЪВКУПНО ОБЩЕСТВЕНО ФИЗИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ (joint social physical demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено физическо търсене (в макр.);
съвкупно обществено физическо търсене (в макр.).
СЪВКУПНО ПРЕДЛАГАНЕ (joint supply) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.);
равновесно съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено продуктово предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено трудово предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено факторно предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено физическо предлагане (в макр.);
съвкупно обществено предлагане (в макр.);
съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.);
съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.);
съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.);
съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.).
СЪВКУПНО ПРОДУКТОВО ПРЕДЛАГАНЕ (joint product supply) (ки) –
във:
равновесно съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено продуктово предлагане (в макр.);
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупно обществено продуктово предлагане (в макр.).
СЪВКУПНО ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ (joint product demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено продуктово търсене (в макр.);
съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.).
СЪВКУПНО ТРУДОВО ПРЕДЛАГАНЕ (joint labour supply) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено трудово предлагане (в макр.);
съвкупно обществено трудово предлагане (в макр.).
СЪВКУПНО ТРУДОВО ТЪРСЕНЕ (joint labour demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено трудово търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено трудово търсене (в макр.);
съвкупно обществено трудово търсене (в макр.).
СЪВКУПНО ТЪРСЕНЕ (joint demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено трудово търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено факторно търсене (в макр.);
равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено трудово търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено продуктово търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено факторно търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено физическо търсене (в макр.);
съвкупно обществено продуктово търсене (в макр.);
съвкупно обществено търсене (в макр.);
съвкупно обществено трудово търсене (в макр.);
съвкупно обществено факторно търсене (в макр.);
съвкупно обществено физическо търсене (в макр.).
СЪВКУПНО ФАКТОРНО ПРЕДЛАГАНЕ (joint factor supply) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено факторно предлагане (в макр.);
съвкупно обществено факторно предлагане (в макр.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНО ФАКТОРНО ТЪРСЕНЕ (joint factor demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено факторно търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено факторно търсене (в макр.);
съвкупно обществено факторно търсене (в макр.).
СЪВКУПНО ФИЗИЧЕСКО ПРЕДЛАГАНЕ (social physical supply) (ки) –
във:
равновесно съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено физическо предлагане (в макр.);
съвкупно обществено физическо предлагане (в макр.).
СЪВКУПНО ФИЗИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ (joint physical demand) (ки) – във:
равновесно съвкупно обществено физическо търсене (в макр.);
средна цена на съвкупното обществено физическо търсене (в макр.);
съвкупно обществено физическо търсене (в макр.).
СЪВКУПНОСТ (aggregate, totality) – същото като множество.
СЪВКУПНОСТ (aggregate, totality) (кд) – във:
съвкупност (същото като множество);
икономическа съвкупност (същото като икономическо множество).
СЪВКУПНОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (totalitary derelevant dialectical economic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary derelevant dialectical economic ingredient) –
вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (totalitary derelevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary derelevant typical dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (totalitary dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически
икокореномически ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (totalitary dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически
икономически ексоингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (totalitary dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
съвкупностен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съвкупностен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
съвкупностен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (totalitary dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съвкупностен дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (totalitary dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (totalitary dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (totalitary dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
съвкупностен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвкупностен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвкупностен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически
икотехномически ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (totalitary dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съвкупностен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (totalitary dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТ* (totalitic economic
product) – вж. икономически продукт.
СЪВКУПНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД* (totalitic economic labour) –
вж. икономически труд.
СЪВКУПНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (totalitic economic factor)
(ки) – във:
съвкупностен производствен икономически фактор (вж. производствен икономически фактор).
СЪВКУПНОСТЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(totalitic production economic factor) – вж. производствен икономически фактор.
СЪВКУПНОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (totalitary relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary relevant dialectical economic ingredient) –
вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (totalitary relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary relevant typical dialectical
economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary typical dialectical ecocorenomic ingredient)
– вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (totalitary typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съвкупностен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪВКУПНОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary typical dialectical ecotechnomic ingredient)
– вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪВКУПНОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (totalitary typical dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностен дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвкупностен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съвкупностен типичен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪВКУПНОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (totalitary typical dialectical ecounirenomic ingredient)
– вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external ecocorenomic constitution /constitutivity/)
– вж. икокореномически ексоексститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(totalitiary
external
exoecocorenomic
constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна ексоикокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексоексститутат);
частична съвкупностна външна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоекстат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external economic constitution /constitutivity/) – вж. икономически ексоексститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary external exoeconomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоексститутат);
частична съвкупностна външна ексоикономическа конституираност
(вж. икономически ексоекстат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external ecorenomic constitution /constitutivity/) – вж.
икореномически ексоексститутат.
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary external exoecorenomic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
съвкупностна външна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоексститутат);
частична съвкупностна външна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоекстат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external ecotechnomic constitution /constitutivity/) –
вж. икотехномически ексоексститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary external exoecotechnomic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
съвкупностна външна ексоикотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексоексститутат);
частична съвкупностна външна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоекстат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external ecounirenomic constitution /constitutivity/)
– вж. икоуниреномически ексоексститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(totalitiary
external
exoecounirenomic
constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически ексоексститутат);
частична съвкупностна външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоекстат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external ecocorenomic constitution /constitutivity/) – вж.
икокореномически ексститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary external ecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностна външна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексститутат);
частична съвкупностна външна икокореномическа конституираност
(вж. икокореномически екстат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external economic constitution /constitutivity/) – вж. икономически ексститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary external economic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна икономическа конституираност (вж. икономически ексститутат);
частична съвкупностна външна икономическа конституираност (вж.
икономически екстат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external ecorenomic constitution /constitutivity/) – вж. икореномически ексститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary external ecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна икореномическа конституираност (вж. икореномически ексститутат);
частична съвкупностна външна икореномическа конституираност
(вж. икореномически екстат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external ecotechnomic constitution /constitutivity/) – вж.
икотехномически ексститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary external ecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
съвкупностна външна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексститутат);
частична съвкупностна външна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически екстат).
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external ecounirenomic constitution /constitutivity/) – вж.
икоуниреномически ексститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary external ecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
съвкупностна външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексститутат);
частична съвкупностна външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически екстат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икокореномически ексститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary external typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна типична икокореномическа конституираност
(вж. типичен икокореномически ексститутат);
частична съвкупностна външна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически екстат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external typical economic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икономически ексститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary external typical economic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна типична икономическа конституираност (вж.
типичен икономически ексститутат);
частична съвкупностна външна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически екстат).
СЪВКУПНОСТНА
ВЪНШНА
ТИПИЧНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external typical ecorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икореномически ексститутат.
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary external typical ecorenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически ексститутат);
частична съвкупностна външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически екстат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external typical ecotechnomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икотехномически ексститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary external typical ecotechnomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна типична икотехномическа конституираност
(вж. типичен икотехномически ексститутат);
частична съвкупностна външна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически екстат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary external typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икоуниреномически ексститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪНШНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary external typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна типична икоуниреномическа конституираност
(вж. типичен икоуниреномически ексститутат);
частична съвкупностна външна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически екстат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ*
(totalitiary
internal
ecocorenomic
constitution
/constitutivity/) – вж. икокореномически ексоинститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОН(totalitiary
internal
exoecocorenomic
constitution
СТИТУИРАНОСТ
/constitutivity/) (ки) – във:
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностна вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексоинститутат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоинтат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal economic constitution /constitutivity/) – вж.
икономически ексоинститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary internal exoeconomic constitution /constitutivity/) (ки)
– във:
съвкупностна вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинститутат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинтат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal ecorenomic constitution /constitutivity/) – вж.
икореномически ексоинститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary internal exoecorenomic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
съвкупностна вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоинститутат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоинтат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal ecotechnomic constitution /constitutivity/)
– вж. икотехномически ексоинститутат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(totalitiary
internal
exoecotechnomic
constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексоинститутат);
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоинтат).
СЪВКУПНОСТНА
ВЪТРЕШНА
ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal ecounirenomic constitution
/constitutivity/) – вж. икоуниреномически ексоинститутат.
СЪВКУПНОСТНА
ВЪТРЕШНА
ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary internal exoecounirenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоинститутат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоинтат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal ecocorenomic constitution /constitutivity/) –
вж. икокореномически институтат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary internal ecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки)
– във:
съвкупностна вътрешна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически институтат);
частична съвкупностна вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически интат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal economic constitution /constitutivity/) – вж. икономически институтат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary internal economic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна вътрешна икономическа конституираност (вж. икономически институтат);
частична съвкупностна вътрешна икономическа конституираност
(вж. икономически интат).
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal ecorenomic constitution /constitutivity/) – вж. икореномически институтат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary internal ecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна вътрешна икореномическа конституираност (вж. икореномически институтат);
частична съвкупностна вътрешна икореномическа конституираност
(вж. икореномически интат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal ecotechnomic constitution /constitutivity/) – вж.
икотехномически институтат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary internal ecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
съвкупностна вътрешна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически институтат);
частична съвкупностна вътрешна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически интат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal ecounirenomic constitution /constitutivity/) –
вж. икоуниреномически институтат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary internal ecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки)
– във:
съвкупностна вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически институтат);
частична съвкупностна вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически интат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икокореномически институтат.
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary internal typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически институтат);
частична съвкупностна вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически интат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal typical economic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икономически институтат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСtypical
economic
constitution
ТИТУИРАНОСТ (totalitiary internal
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна вътрешна типична икономическа конституираност (вж.
типичен икономически институтат);
частична съвкупностна вътрешна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически интат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal typical ecorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икореномически институтат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary internal typical ecorenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна вътрешна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически институтат);
частична съвкупностна вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически интат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal typical ecotechnomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икотехномически институтат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary internal typical ecotechnomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностна вътрешна типична икотехномическа конституираност
(вж. типичен икотехномически институтат);
частична съвкупностна вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически интат).
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary internal typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икоуниреномически институтат.
СЪВКУПНОСТНА ВЪТРЕШНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary internal typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически институтат);
частична съвкупностна вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически интат).
СЪВКУПНОСТНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary exoecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна ексоикокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексоексститутат);
съвкупностна вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексоинститутат);
съвкупностна цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексоконститутат);
частична съвкупностна външна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоинтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоконтат).
СЪВКУПНОСТНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(totalitiary exoeconomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоексститутат);
съвкупностна вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинститутат);
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностна цялостна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоконститутат);
частична съвкупностна външна ексоикономическа конституираност
(вж. икономически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоинтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикономическа конституираност
(вж. икономически ексоконтат).
СЪВКУПНОСТНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(totalitiary exoecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоексститутат);
съвкупностна вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоинститутат);
съвкупностна цялостна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоконститутат);
частична съвкупностна външна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоинтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоконтат).
СЪВКУПНОСТНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary exoecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна ексоикотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексоексститутат);
съвкупностна вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексоинститутат);
съвкупностна цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексоконститутат);
частична съвкупностна външна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоинтат);
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоконтат).
СЪВКУПНОСТНА ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary exoecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически ексоексститутат);
съвкупностна вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоинститутат);
съвкупностна цялостна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоконститутат);
частична съвкупностна външна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоекстат);
частична съвкупностна вътрешна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоинтат);
частична съвкупностна цялостна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоконтат).
СЪВКУПНОСТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(totalitiary ecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексститутат);
съвкупностна вътрешна икокореномическа конституираност (вж.
икокореномически институтат);
съвкупностна цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически конститутат);
частична съвкупностна външна икокореномическа конституираност
(вж. икокореномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически интат);
частична съвкупностна цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически контат).
СЪВКУПНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary
economic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна икономическа конституираност (вж. икономически ексститутат);
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностна вътрешна икономическа конституираност (вж. икономически институтат);
съвкупностна цялостна икономическа конституираност (вж. икономически конститутат);
частична съвкупностна външна икономическа конституираност (вж.
икономически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икономическа конституираност
(вж. икономически интат);
частична съвкупностна цялостна икономическа конституираност (вж.
икономически контат).
СЪВКУПНОСТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary ecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна икореномическа конституираност (вж. икореномически ексститутат);
съвкупностна вътрешна икореномическа конституираност (вж. икореномически институтат);
съвкупностна цялостна икореномическа конституираност (вж. икореномически конститутат);
частична съвкупностна външна икореномическа конституираност
(вж. икореномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икореномическа конституираност
(вж. икореномически интат);
частична съвкупностна цялостна икореномическа конституираност
(вж. икореномически контат).
СЪВКУПНОСТНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ
(totalitiary ecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексститутат);
съвкупностна вътрешна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически институтат);
съвкупностна цялостна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически конститутат);
частична съвкупностна външна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически екстат);
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна вътрешна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически интат);
частична съвкупностна цялостна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически контат).
СЪВКУПНОСТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ
(totalitiary ecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексститутат);
съвкупностна вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически институтат);
съвкупностна цялостна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически конститутат);
частична съвкупностна външна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически интат);
частична съвкупностна цялостна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически контат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the
ecocorenomic exothing) – вж. икокореномически ексоинститутат.
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the
ecocorenomic exothing) (ки) – във:
съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет
(вж. икокореномически ексоинститутат);
частична съвкупностна конституираност на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномически ексоинтат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecocorenomic
thing) – вж. икокореномически институтат.
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecocorenomic
thing) (ки) – във:
съвкупностна конституираност на икокореномическия предмет (вж.
икокореномически институтат);
частична съвкупностна конституираност на икокореномическия
предмет (вж. икокореномически интат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the economic
exothing) – вж. икономически ексоинститутат.
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the economic
exothing) (ки) – във:
съвкупностна конституираност на икономическия ексопредмет (вж.
икономически ексоинститутат);
частична съвкупностна конституираност на икономическия ексопредмет (вж. икономически ексоинтат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the economic thing) – вж.
икономически институтат.
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the economic thing) (ки) –
във:
съвкупностна конституираност на икономическия предмет (вж. икономически институтат);
частична съвкупностна конституираност на икономическия предмет
(вж. икономически интат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecorenomic
exothing) – вж. икореномически ексоинститутат.
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecorenomic
exothing) (ки) – във:
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет (вж.
икореномически ексоинститутат);
частична съвкупностна конституираност на икореномическия ексопредмет (вж. икореномически ексоинтат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecorenomic thing) – вж.
икореномически институтат.
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecorenomic thing) (ки) –
във:
съвкупностна конституираност на икореномическия предмет (вж.
икореномически институтат);
частична съвкупностна конституираност на икореномическия предмет (вж. икореномически интат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecotechnomic
exothing) – вж. икотехномически ексоинститутат.
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ
ЕКСОПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecotechnomic
exothing) (ки) – във:
съвкупностна конституираност на икотехномическия ексопредмет
(вж. икотехномически ексоинститутат);
частична съвкупностна конституираност на икотехномическия ексопредмет (вж. икотехномически ексоинтат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecotechnomic thing) –
вж. икотехномически институтат.
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecotechnomic thing) (ки)
– във:
съвкупностна конституираност на икотехномическия предмет (вж.
икотехномически институтат);
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частична съвкупностна конституираност на икотехномическия предмет (вж. икотехномически интат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the
ecounirenomic exothing) – вж. икоуниреномически ексоинститутат.
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the
ecounirenomic exothing) (ки) – във:
съвкупностна конституираност на икоуниреномическия ексопредмет
(вж. икоуниреномически ексоинститутат);
частична съвкупностна конституираност на икоуниреномическия ексопредмет (вж. икоуниреномически ексоинтат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecounirenomic
thing) – вж. икоуниреномически институтат.
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the ecounirenomic
thing) (ки) – във:
съвкупностна конституираност на икоуниреномическия предмет (вж.
икоуниреномически институтат);
частична съвкупностна конституираност на икоуниреномическия
предмет (вж. икоуниреномически интат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the
typical ecocorenomic thing) – вж. типичен икокореномически институтат.
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the
typical ecocorenomic thing) (ки) – във:
съвкупностна конституираност на типичния икокореномически
предмет (вж. типичен икокореномически институтат);
частична съвкупностна конституираност на типичния икокореномически предмет (вж. типичен икокореномически интат).
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the typical
economic thing) – вж. типичен икономически институтат.
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the typical
economic thing) (ки) – във:
съвкупностна конституираност на типичния икономически предмет
(вж. типичен икономически институтат);
частична съвкупностна конституираност на типичния икономически
предмет (вж. типичен икономически интат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the
typical ecorenomic thing) – вж. типичен икореномически институтат.
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the typical
ecorenomic thing) (ки) – във:
частична съвкупностна конституираност на типичния икореномически предмет (вж. типичен икореномически институтат);
частична съвкупностна конституираност на типичния икореномически предмет (вж. типичен икореномически интат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the
typical ecotechnomic thing) – вж. типичен икотехномически институтат.
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the typical
ecotechnomic thing) (ки) – във:
съвкупностна конституираност на типичния икотехномически предмет (вж. типичен икотехномически институтат);
частична съвкупностна конституираност на типичния икотехномически предмет (вж. типичен икотехномически интат).
СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ* (totalitiary constitution /constitutivity/) of the
typical ecounirenomic thing) – вж. типичен икоуниреномически институтат.
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТНА КОНСТИТУИРАНОСТ НА ТИПИЧНИЯ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ПРЕДМЕТ (totalitiary constitution /constitutivity/) of the
typical ecounirenomic thing) (ки) – във:
съвкупностна конституираност на типичния икоуниреномически
предмет (вж. типичен икоуниреномически институтат);
частична съвкупностна конституираност на типичния икоуниреномически предмет (вж. типичен икоуниреномически интат).
СЪВКУПНОСТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary typical ecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна типична икокореномическа конституираност
(вж. типичен икокореномически ексститутат);
съвкупностна вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически институтат);
съвкупностна цялостна типична икокореномическа конституираност
(вж. типичен икокореномически конститутат);
частична съвкупностна външна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически интат);
частична съвкупностна цялостна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически контат).
СЪВКУПНОСТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary typical economic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна типична икономическа конституираност (вж.
типичен икономически ексститутат);
съвкупностна вътрешна типична икономическа конституираност (вж.
типичен икономически институтат);
съвкупностна цялостна типична икономическа конституираност (вж.
типичен икономически конститутат);
частична съвкупностна външна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически екстат);
частична съвкупностна вътрешна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически интат);
частична съвкупностна цялостна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически контат).
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary typical ecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически ексститутат);
съвкупностна вътрешна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически институтат);
съвкупностна цялостна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически конститутат);
частична съвкупностна външна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически интат);
частична съвкупностна цялостна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически контат).
СЪВКУПНОСТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary typical ecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна вътрешна типична икотехномическа конституираност
(вж. типичен икотехномически институтат);
съвкупностна външна типична икотехномическа конституираност
(вж. типичен икотехномически ексститутат);
съвкупностна цялостна типична икотехномическа конституираност
(вж. типичен икотехномически конститутат);
частична съвкупностна вътрешна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически интат);
частична съвкупностна външна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически екстат);
частична съвкупностна цялостна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически контат).
СЪВКУПНОСТНА
ТИПИЧНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна външна типична икоуниреномическа конституираност
(вж. типичен икоуниреномически ексститутат);
съвкупностна вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически институтат);
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностна цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически конститутат);
частична съвкупностна външна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически екстат);
частична съвкупностна вътрешна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически интат);
частична съвкупностна цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически контат).
СЪВКУПНОСТНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (totalitic labour
economic force) – вж. трудова икономическа сила.
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНС(totalitiary
entire
exoecocorenomic
constitution
ТИТУИРАНОСТ*
/constitutivity/) – вж. икокореномически ексоконститутат.
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire exoecocorenomic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
съвкупностна цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж.
икокореномически ексоконститутат);
частична съвкупностна цялостна ексоикокореномическа конституираност (вж. икокореномически ексоконтат).
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary entire exoeconomic constitution /constitutivity/) – вж.
икономически ексоконститутат.
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire exoeconomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
съвкупностна цялостна ексоикономическа конституираност (вж. икономически ексоконститутат);
частична съвкупностна цялостна ексоикономическа конституираност
(вж. икономически ексоконтат).
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary entire exoecorenomic constitution /constitutivity/) –
вж. икореномически ексоконститутат.
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire exoecorenomic constitution /constitutivity/) (ки)
– във:
съвкупностна цялостна ексоикореномическа конституираност (вж.
икореномически ексоконститутат);
частична съвкупностна цялостна ексоикореномическа конституираност (вж. икореномически ексоконтат).
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНС(totalitiary
entire
exoecotechnomic
constitution
ТИТУИРАНОСТ*
/constitutivity/) – вж. икотехномически ексоконститутат.
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire exoecotechnomic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
съвкупностна цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж.
икотехномически ексоконститутат);
частична съвкупностна цялостна ексоикотехномическа конституираност (вж. икотехномически ексоконтат).
СЪВКУПНОСТНА
ЦЯЛОСТНА
ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary entire exoecounirenomic constitution
/constitutivity/) – вж. икоуниреномически ексоконститутат.
СЪВКУПНОСТНА
ЦЯЛОСТНА
ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire exoecounirenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна цялостна ексоикоуниреномическа конституираност
(вж. икоуниреномически ексоконститутат);
частична съвкупностна цялостна ексоикоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически ексоконтат).
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary entire ecocorenomic constitution /constitutivity/) – вж.
икокореномически конститутат.
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire ecocorenomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвкупностна цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически конститутат);
частична съвкупностна цялостна икокореномическа конституираност (вж. икокореномически контат).
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary entire economic constitution /constitutivity/) – вж. икономически конститутат.
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire economic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна цялостна икономическа конституираност (вж. икономически конститутат);
частична съвкупностна цялостна икономическа конституираност (вж.
икономически контат).
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary entire ecorenomic constitution /constitutivity/) – вж. икореномически конститутат.
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire ecorenomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна цялостна икореномическа конституираност (вж. икореномически конститутат);
частична съвкупностна цялостна икореномическа конституираност
(вж. икореномически контат).
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary entire ecotechnomic constitution /constitutivity/) – вж. икотехномически конститутат.
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire ecotechnomic constitution /constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна цялостна икотехномическа конституираност (вж. икотехномически конститутат);
частична съвкупностна цялостна икотехномическа конституираност
(вж. икотехномически контат).
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary entire ecounirenomic constitution /constitutivity/) – вж.
икоуниреномически конститутат.
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire ecounirenomic constitution /constitutivity/) (ки) –
във:
съвкупностна цялостна икоуниреномическа конституираност (вж.
икоуниреномически конститутат);
частична съвкупностна цялостна икоуниреномическа конституираност (вж. икоуниреномически контат).
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary entire typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икокореномически конститутат.
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire typical ecocorenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна цялостна типична икокореномическа конституираност
(вж. типичен икокореномически конститутат);
частична съвкупностна цялостна типична икокореномическа конституираност (вж. типичен икокореномически контат).
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary entire typical economic constitution /constitutivity/)
– вж. типичен икономически конститутат.
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire typical economic constitution /constitutivity/)
(ки) – във:
съвкупностна цялостна типична икономическа конституираност (вж.
типичен икономически конститутат);
частична съвкупностна цялостна типична икономическа конституираност (вж. типичен икономически контат).
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary entire typical ecorenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икореномически конститутат.
253

253

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire typical ecorenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна цялостна типична икореномическа конституираност
(вж. типичен икореномически конститутат);
частична съвкупностна цялостна типична икореномическа конституираност (вж. типичен икореномически контат).
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary entire typical ecotechnomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икотехномически конститутат.
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire typical ecotechnomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна цялостна типична икотехномическа конституираност
(вж. типичен икотехномически конститутат);
частична съвкупностна цялостна типична икотехномическа конституираност (вж. типичен икотехномически контат).
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ* (totalitiary entire typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) – вж. типичен икоуниреномически конститутат.
СЪВКУПНОСТНА ЦЯЛОСТНА ТИПИЧНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
КОНСТИТУИРАНОСТ (totalitiary entire typical ecounirenomic constitution
/constitutivity/) (ки) – във:
съвкупностна цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически конститутат);
частична съвкупностна цялостна типична икоуниреномическа конституираност (вж. типичен икоуниреномически контат).
СЪВКУПНОСТНО ЕКСОИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ
(totalitiary exoecocorenomic explication) (ки) – във:
начин на съвкупностно ексоикокореномическо експлициране (вж.
икокореномически ексоексститутат).
СЪВКУПНОСТНО ЕКСОИКОНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (totalitiary exoeconomic explication) (ки) – във:
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------начин на съвкупностно ексоикономическо експлициране (вж. икономически ексоексститутат).
СЪВКУПНОСТНО ЕКСОИКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (totalitiary exoecorenomic explication) (ки) – във:
начин на съвкупностно ексоикореномическо експлициране (вж. икореномически ексоексститутат).
СЪВКУПНОСТНО ЕКСОИКОТЕХНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ
(totalitiary exoecotechnomic explication) (ки) – във:
начин на съвкупностно ексоикотехномическо експлициране (вж. икотехномически ексоексститутат).
СЪВКУПНОСТНО ЕКСОИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ
(totalitiary exoecounirenomic explication) (ки) – във:
начин на съвкупностно ексоикоуниреномическо експлициране (вж.
икоуниреномически ексоексститутат).
СЪВКУПНОСТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (totalitiary ecocorenomic explication) (ки) – във:
начин на съвкупностно икокореномическо експлициране (вж. икокореномически ексститутат).
СЪВКУПНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (totalitiary
economic explication) (ки) – във:
начин на съвкупностно икономическо експлициране (вж. икономически ексститутат).
СЪВКУПНОСТНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (totalitiary
ecorenomic explication) (ки) – във:
начин на съвкупностно икореномическо експлициране (вж. икореномически ексститутат).
СЪВКУПНОСТНО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (totalitiary
ecotechnomic explication) (ки) – във:
начин на съвкупностно икотехномическо експлициране (вж. икотехномически ексститутат).
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File: от СФЕРА (КД)
до СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВКУПНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ЕКСПЛИЦИРАНЕ (totalitiary ecounirenomic explication) (ки) – във:
начин на съвкупностно икоуниреномическо експлициране (вж. икоуниреномически ексститутат).
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compatible derelevant dialectical economic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compatible derelevant dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
единен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible derelevant dialectical economic ingredient) –
вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compatible derelevant dialectical economic ingredient) (ки)
– във:
съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compatible derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compatible derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible derelevant dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compatible derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible derelevant typical dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);

5

261

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compatible derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compatible dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compatible dialectical ecocorenomic exoingredient) (ки) – във:
7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
изходен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
отделен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
унисеален съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически
икокореномически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compatible dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
изходен съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
отделен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съвместим диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compatible dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически
икономически ексоингредиент.
СЪВМЕСТИМ
ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compatible dialectical economic exoingredient) (ки) –
във: единен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
единен съвместим диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен съвместим диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен съвместим диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съвместим диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент)
съставен съвместим диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(compatible dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически
ингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(compatible dialectical economic ingredient) (ки) – във:
11
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);

12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икономически ингредиент
(вж. диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент)
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compatible dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compatible dialectical ecorenomic exoingredient) (ки) – във:
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
изходен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
отделен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съвместим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
унисеален съвместим диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compatible dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
единен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
14

270

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеален съвместим диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
отделен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икореномически ингредиент
(вж. диалектически икореномически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compatible dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compatible dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изходен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент)
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compatible dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мултисеплетен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compatible dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compatible dialectical ecounirenomic exoingredient) (ки) – във:
единен съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
изходен съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
отделен съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
разединен съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
самостоен съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент /(вж.
диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
унисеален съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически
икоуниреномически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ
ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compatible dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
единен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоятелен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compatible relevant dialectical economic exoingredient)
– вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compatible relevant dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
единен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
отделен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икономически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compatible relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compatible relevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compatible relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compatible relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
комбиниран съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
отделен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible relevant dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
обединен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
25

281

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compatible relevant typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compatible relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
единен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
отделен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент;
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) –
вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) (ки)
– във:
единен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеален съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
отделен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
самостоятелен съвместим типичен диалектически икокореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен
диалектически икономически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compatible typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
единен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
мултисеален съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
отделен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
самостоятелен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж.
типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compatible typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compatible typical dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
единен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеален съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
отделен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
самостоятелен съвместим типичен диалектически икореномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compatible typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compatible typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
единен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
единен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
изходен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеален съвместим типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
33

289

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------отделен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
самостоятелен съвместим типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент)
унисеален съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compatible typical dialectical ecounirenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compatible typical dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
единен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
изходен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
комбиниран съвместим типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеален съвместим типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
мултисеплетен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
отделен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
разединен съвместим типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
самостоен съвместим типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------самостоятелен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
унисеален съвместим типичен диалектически икоуниреномически
ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномическиингредиент).
СЪВМЕСТИМИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ* (compatible economic
concepts) – икономически понятия, обемите на които съвпадат напълно или
частично (вж. обем на икономическото понятие). В съдържанието на съвместимите икономически понятия (вж. съдържание на икономическото понятие)
няма икономически признаци, които да изключват възможността за пълно или
частично съвпадение на техните обеми. Съвместими икономически понятия са
равнозначните икономически понятия, подчинените икономически понятия* (subordinated economic concepts), съподчинените икономически понятия* (cosubordinated economic concepts), кръстосаните икономически понятия.
СЪВМЕСТИМИ ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ (compatible economic
strategies) в теорията на игрите в икономиката – вж. икономическа игра с
двама участници с нулева сума.
СЪВМЕСТИМИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪБИТИЯ (compatible economic
events) (ки) – във:
съвместими случайни икономически събития.
СЪВМЕСТИМИ СЛУЧАЙНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЪБИТИЯ (compatible
stochastic /random/ economic events) – случайни икономически събития, които
могат да настъпят съвместно, едновременно. Вж. алгебра на случайните икономически събития.
СЪВМЕСТИМОСТ (consistency) (кд) – във:
аксиома за икономическата съвместимост;
двойна икономическата съвместимост;
постулат на икономическата съвместимост
координация);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвместимост на икономическите автомати (вж. частичен икономически автомат);
тройна икономическата съвместимост.
СЪВМЕСТИМОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ АВТОМАТИ* (economic
automatons compatibility) – вж. частичен икономически автомат.
СЪВМЕСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОВАРИАЦИОННА СТАЦИОНАРНОСТ* (compatible economic covariational stationarity) – същото като съвместна икономическа ковариация.
СЪВМЕСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОВАРИАЦИЯ* (compatible economic
covariance), съвместна икономическа ковариационна стационарност, съвместна ковариация на двумерен икономически процес, – икономическа ковариация Rxy(u) на два съвместно осъществяващи се случайни икономически
процеси Xt = xt и Yt = yt. Частен случай на взаимна корелационна функция на
случайните икономически процеси. При стационарни случайни икономически
процеси се определя се чрез формулата
Rxy(u) = E[(xt – mx)(yt+u – my)],
където mx и my са средните значения на случайните икономически процеси xt и
yt, а u е лагът (времевото изоставане) в съвместния ковариационен процес. С xt
и yt са означени и множествата от значения на двата процеса. При това стационарни са не само изследваните случайни икономически процеси, но и самата
съвместна икономическа ковариация Rxy(u), т.е. тя не зависи от времето t. Освен това имат място зависимостите
mx = E[xt], my = E[yt],
σ 2x = E ( xt − m x ) 2 ,

σ 2y = E ( yt − m y ) 2 ,
Rxx(u) = E[(xt – mx)(xt+u – mx)],
Ryy(u) = E[(yt – my)(yt+u – my)].

Комплексната форма на съвместната ковариация на двумерния икономически процес* (compatible covariance of the two-dimensional economic process in
complex form) или просто – комплексната форма на съвместната икономическа ковариация* (compatible economic covariance in complex form), има вида
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∞

Rxy (u ) =

∫e

iuω

dFxy (ω ),

Fxy (ω ) = −∞

в която е включен икономическият интегрален крос-спектър Fxy(ω). С ω е означена цикличната икономическа честота. Вж. крос-спектрален анализ в икономиката.
СЪВМЕСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОВАРИАЦИЯ (compatible economic
covariance) (ки) – във:
комплексна форма на съвместната икономическа ковариация (вж.
крос-спектрален анализ в икономиката);
съвместна икономическа ковариация.
СЪВМЕСТНА КОВАРИАЦИЯ НА ДВУМЕРНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕС* (compatible covariance of the two-dimensional economic process) –
същото като съвместна икономическа ковариация.
СЪВМЕСТНА КОВАРИАЦИЯ НА ДВУМЕРНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЦЕС (compatible covariance of the two-dimensional economic process) (ки) –
във:
комплексна форма на съвместната ковариация на двумерния икономически процес (същото като комплексна форма на съвместната икономическа ковариация; вж. крос-спектрален анализ в икономиката);
съвместна ковариация на двумерния икономически процес (същото като
съвместна икономическа ковариация).
СЪВМЕСТНА ПЛЪТНОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СЛУЧАЙНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ВЕЛИЧИНИ (probabilities distribution joint density of the continuous stochastic
/random/ economic quanties /values/), съвместна плътност на разпределението
на непрекъснатите случайните икономически величини, съвместна плътност на разпределението на икономическите вероятности, – плътност на
разпределението на вероятностите на непрекъснатите случайни икономически величини η и ξ [взети заедно, т.е. на двумерния вектор (η, ξ)]. Представлява непрекъснатата функция pηξ {η = x, ξ = y} ≡ pηξ (x, y) на двумерната непрекъсната случайна икономическа величина (η, ξ), съставена от случайните икономически величини η и ξ, където възможните значения на η са елементи на
вектора X = x1, x2, …, xm, а възможните значения на ξ са елементи на вектора Y
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------= y1, y2, …, yn. Нека A е област от непрекъснатото икономическо пространство,
върху което е дефинирана плътността на разпределението на вероятностите.
Тогава вероятността случайните икономически величини η и ξ едновременно
да получат значения, които попадат областта A, се определя с формулата
p{(η , ξ ) ∈ A) =

∫∫ p η ξ ( x, y ) dx dy.
( x , y )∈ A

СЪВМЕСТНА ПЛЪТНОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ (economic probabilities distribution joint density) –
същото като съвместна плътност на разпределението на вероятностите на
непрекъснатите случайните икономически величини.
СЪВМЕСТНА ПЛЪТНОСТ НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА НЕПРЕКЪСНАТИТЕ СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ (distribution
joint density of the continuous stochastic /random/ economic quanties /values/) –
същото като съвместна плътност на разпределението на вероятностите на
непрекъснатите случайните икономически величини.
СЪВМЕСТНО ДЕЙСТВИЕ НА МУЛТИПЛИКАТОРА И АКСЕЛЕРАТОРА (multiplier and accelerator compatible act) (ки) – във:
теория за съвместното действие на мултипликатора и акселератора (в
макр.).
СЪВМЕСТНО ПРОИЗВОДСТВО (compatible production) (ки) – във:
свободна зона за съвместно производство (в межд.).
СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ НА СЛУЧАЙНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ (probabilities joint distribution
of the stochastic /random/ economic quantities /values/) (при двумерен случай) –
същото като матрица на разпределението на икономическите вероятности.
СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ (economic probabilities joint distribution) (при двумерен случай) – разпределение на икономическите вероятности pηξ {η = x, ξ = y} ≡ pηξ (x, y) на
двумерна дискретна случайна икономическа величина (η, ξ), съставена от дискретните случайни икономически величини η и ξ [разглеждана като двумерен
вектор (η, ξ)]. Същото като матрица на разпределението на икономическите
вероятности.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВМЕСТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЕРОЯТНОСТИ (economic probabilities joint distribution) (ки) – във:
безусловно съвместно разпределение на икономическите вероятности
(същото като матрица на разпределението на икономическите вероятности);
съвместно разпределение на икономическите вероятности.
СЪВПАДАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФУНКЦИИ* (coincident economic
functions) – икономически функции f : X → Y и g : X → Y за изобразяване от
икономическото множество X в икономическото множество Y, ако техните
области на определение (вж. дефинитивна област на икономическата функция) са еднакви и за всяко x от тази обща област на определението f(x) = g(x).
Това означава, че графиките на икономическите функции f : X → Y и g : X → Y
съвпадат тогава и само тогава, когато Gf и Gg са еквивалентни икономически
множества* (equivalent economic sets) (вж. еквивалентност между икономически множества).
СЪВРЕМЕННА ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ (modern theory of money) (в макр.) –
икономическа теория, която се развива в две основни направления – кейнсианска теория за парите (в макр.) (респ. неокейнсианска теория за парите) и монетаристка теория за парите, позната като монетаризъм (в макр.).
СЪВРЕМЕННА ТЕОРИЯ ЗА СРАВНИТЕЛНИТЕ ПРЕДИМСТВА (modern
comparative-advantage theory) (в межд.) – разработвана от съвременния икономикс теория за сравнителните предимства (в межд.), която си служи с променливи алтернативни разходи чрез използуване на метода на пределните величини.
СЪВРЕМЕННА ТЕОРИЯ ЗА ФАЗИТЕ НА БИЗНЕС ЦИКЪЛА (modern
theory of phases of the business cycle) (в макр.) – икономическа теория, която
изразява преобладаващото (затова не и единственото) съвременно схващане за
фазите на бизнес цикъла. Най-специфичното за нея е, че моментните състояния на върх (в макр.) и дъно (в макр.) се разглеждат като отделни фази на цикъла на мястото на имащите една ли друга продължителност циклични фази
подем (в макр.) и депресия (в макр.), както е в марксистката теория за фазите икономическия цикъл (в макр.). Тогава според преобладаващото съвременно схващане бизнес цикълът се състои от следните четири фази: връх (в макр.)
[същото като пик (в макр.], рецесия (в макр.) [същото като спад (в макр.)], дъно
(в макр.) [същото като низина (в макр.)] и експанзия (в макр.) [същото като
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разширване (в макр.)], протичащи в същата последователност. От своя страна,
експанзията се състои от две подфази: началната и краткотрайна подфаза на
оживлението (в макр.) и заключителната и по-продължителна подфаза на подема (в макр.), а рецесията се също състои от две подфази: началната и краткотрайна подфаза на кризата (в макр.) и заключителната и по-продължителна
подфаза на контракцията (в макр.). Върхът е границата между два съседни
във времето бизнес цикъла, т.е. отделният бизнес цикъл протича между две
най-високи (масксимални) значения на реалния брутен вътрешен продукт.
Вж. теории за фазите на бизнес цикъла (в макр.).
СЪВРЕМЕННА ТЕОРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ (modern
international trade theory) (в межд.) – теория на международната търговия (в
межд.), която в съвременен контекст доразвива класическите теории за международната търговия (в межд.), като се основава върху принципите маргиналния метод в икономиката, променливите алтернативни разходи и динамичния подход във външната търговия (в межд.).
СЪВРЕМЕННА ХУМАНОНОМИКА (modern humanonomy) – вж. хуманономика.
СЪВЪРШЕН ВТОРИЧЕН ВЪНШНОДЪЛГОВ ПАЗАР (perfect secondary
external-debt market) (в межд.) – положение при вторичния външнодългов пазар [вж. вторичен пазар (в макр.)], при което равновесната цена на външния
дълг (в межд.) на дадена страна се изравнява за всички банки кредиторки по
този дълг.
СЪВЪРШЕН ВТОРИЧЕН ПАЗАР (perfect secondary market) (ки) – във:
съвършен вторичен външнодългов пазар (в межд.).
СЪВЪРШЕН ВЪНШНОДЪЛГОВ ПАЗАР (perfect external-debt market) (ки)
– във:
съвършен вторичен външнодългов пазар (в межд.).
СЪВЪРШЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПОРЯДЪК (perfect economic order) (ки) –
във:
съвършен размит икономически порядък (същото като съвършено размито икономическо отношение на порядък).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВЪРШЕН КОНКУРЕНТ (perfect competitor) (в микр.) – същото като съвършена фирма (в микр.).
СЪВЪРШЕН МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПАЗАР (perfect microeconomic
market) (ки) – във:
съвършен микроикономически продуктов пазар (в микр.) (същото като съвършен продуктов пазар (в микр.));
съвършен микроикономически трудов пазар (в микр.) (същото като съвършен трудов пазар (в микр.));
съвършен микроикономически факторов пазар (в микр.) (същото като съвършен факторов пазар (в микр.)).
СЪВЪРШЕН МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТОВ ПАЗАР (perfect
microeconomic product market) (в микр.) – същото като съвършен продуктов
пазар (в микр.).
СЪВЪРШЕН МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ТРУДОВ ПАЗАР (perfect
microeconomic labour market) (в микр.) – същото като съвършен трудов пазар
(в микр.).
СЪВЪРШЕН МИКРОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРОВ ПАЗАР (perfect
microeconomic factor market) (в микр.) – същото като съвършен факторов пазар (в микр.).
СЪВЪРШЕН ПАЗАР (perfect market) (в микр.) – пазар (market), в който се
осъществява съвършена икономическа конкуренция (в микр.) и функционират
съвършени фирми (в микр.); пазар, на който функционира двустранният плуропол (в микр.). Разграничават се съвършен продуктов пазар (в микр.) [същото
като съвършен микроикономически продуктов пазар (в микр.)] и съвършен
факторов пазар (в микр.) {същото като съвършен микроикономически факторов пазар (в микр.) [в т.ч. и съвършен трудов пазар (в микр.) [същото като съвършен микроикономически трудов пазар (в микр.)]}.
СЪВЪРШЕН ПАЗАР (perfect market) (ки) – във:
съвършен микроикономически продуктов пазар (в микр.) (същото като съвършен продуктов пазар (в микр.));
съвършен микроикономически трудов пазар (в микр.) (същото като съвършен трудов пазар (в микр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвършен микроикономически факторов пазар (в микр.) (същото като съвършен факторов пазар (в микр.));
съвършен пазар (в микр.);
съвършен продуктов пазар (в микр.);
съвършен трудов пазар (в микр.);
съвършен факторов пазар (в микр.).
СЪВЪРШЕН ПРОДУКТОВ ПАЗАР (perfect product market) (в микр.), съвършен микроикономически продуктов пазар (в микр.), – продуктов пазар
(в микр.) [същото като микроикономически продуктов пазар (в микр.)], участвуващите в който фирми функционират само като съвършени конкуренти (в
микр.) [при който се осъществява съвършена продуктовопазарна конкуренция
(в микр.)].
СЪВЪРШЕН РАЗМИТ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОРЯДЪК* (perfect fuzzy
economic order) – същото като съвършено размито икономическо отношение
на порядък.
СЪВЪРШЕН ТРУДОВ ПАЗАР (perfect labour market) (в микр.), съвършен
микроикономически трудов пазар (в микр.), – трудов пазар (в микр.) [същото като микроикономически трудов пазар (в микр.)], участвуващите в който
фирми функционират само като съвършени конкуренти (в микр.) [при който се
осъществява съвършена трудовопазарна конкуренция (в микр.)].
СЪВЪРШЕН ТРУДОВ ПАЗАР (perfect labour market) (ки) – във:
съвършен микроикономически трудов пазар (в микр.) (същото като съвършен трудов пазар (в микр.));
съвършен трудов пазар (в микр.).
СЪВЪРШЕН ФАКТОРОВ ПАЗАР (perfect factor market) (в микр.), съвършен микроикономически факторов пазар (в микр.), – факторов пазар (в
микр.) [същото като микроикономически факторов пазар (в микр.)], участвуващите в който фирми функционират само като съвършени конкуренти (в
микр.) [при който се осъществява съвършена факторовопазарна конкуренция
(в микр.)].
СЪВЪРШЕНА АНТИСИМЕТРИЧНА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗМИТОСТ*
(perfect antisymmetric economic fuzziness) – икономическа размитост на съвършеното антисиметрично размито икономическо отношение; състояние на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------размитост на съвършеното икономическото отношение на антисиметрия. Според нея съвършеното антисиметрично размито бинарно икономическо отно~
~
шение е такова размито икономическо отношение ℜ (същото като xℜy ) във
вид на размито икономическо множество от подредени двойки от икономически елементи (x, y) и (y, x), последното в качеството му на подмножество на
прякото произведение от икономически множества E × E , щото
∀( x, y ) ∈ E × E при x ≠ y : µ R~ ( x, y ) > 0 ⇒ µ R~ ( y, x) = 0.
~
където x ∈ E , y ∈ E , така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е
означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито икономическо множество) µ ℜ~ ( x, y ), и µℜ~ ( y, x) на подредените двойки от елементи към E × E. Всяка съвършена антисиметрична икономическа размитост е антисиметрична икономическа размитост.

СЪВЪРШЕНА ДИСКРИМИНАЦИЯ (perfect discrimination) (ки) – във:
съвършена ценова дискриминация (същото като ценова дискриминация от
първа степен (в микр.)).
СЪВЪРШЕНА ИКОНОМИЧЕСКА АНТИСИМЕТРИЯ (perfect economic
antisymmetry) (ки) – във:
съвършена размита икономическа антисиметрия (същото като съвършено антисиметрично размито икономическо отношение).
СЪВЪРШЕНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНКУРЕНЦИЯ (perfect economic
competition) (в микр.), съвършена пазарна конкуренция (в микр.), свободна
конкуренция (в микр.), идеална конкуренция (в микр.), конкуренция с
нулева степен на несъвършеност (в микр.), – форма на пазарна конкуренция, която отговаря на следните по-важни изисквания: атомичност на отрасъла, в който тя се осъществява; хомогенност на произвеждания от него икономически продукт; възможност за свободно проникване на отделната фирма в
отрасъла или в производството (респ. в пазара) (вж. икономическо производство); независимост на управленските решения на фирмата; прозрачност на пазара; мобилност на производствените икономически фактори, които фирмата
използва; тези изисквания да се разпростират не само върху продуктовия пазар, но и върху факторовите пазари. За да бъде конкуренцията съвършена, е
необходимо тя едновременно да отговаря на всички тези изисквания, което
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------означава да бъде едновременно чиста конкуренция (в микр.) и перфектна конкуренция (в микр.). При съвършената конкуренция цената се определя изцяло
от конкурентния пазар (независимо от фирмите), а фирмите при съвършената
конкуренция (съвършените фирми) са само получатели на цената, т.е. са прайс
тейкърс фирми (в микр.).

СЪВЪРШЕНА ИКОНОМИЧЕСКА МЯРКА* (perfect /complete/ economic
measure), съвършена мярка на икономическото множество, – икономическа
мярка (мярка на икономическо множество), която дава възможност да се постигне пълна хармония [по терминологията на Б. В. Гнеденко и А. Н. Колмогоров (Гнеденко, Б. В., Колмогоров, А. Н. Предельные распределения для сум
независимых случайных величин. Москва – Ленинград, 1949)] между икономическата мярка в нейния общ (абстрактен) вид и мерките в метричните икономически пространства. Представлява крайна икономическа мярка µ в σалгебра S на подмножествата на икономическото множество X, ако за всяка
реална измерима икономическа функция f в (върху) X и за всяко такова множество E ∈ R, при което f −1 ( E ) ⊂ S , е валидна зависимостта

µ ( f −1 ( E )) = inf{µ ( f −1 ( E )) : G ⊃ E , G ∈ ℵ},
където ℵ е клас от отворени икономически подмножества на R (вж. отворени
икономически множества). Смята се, че за съвършеността на µ е достатъчна,
щото за всяка реална измерима икономическа функция f в X да съществува такова борелевско икономическо множество B ∈ R, при което

µ ( f −1 ( E )) = µ ( f −1 ( B)).
Всяка дискретна мярка на икономически множества е съвършена. Икономическа мярка, която е зададена в σ-алгебра на подмножества на сепарабелно
метрично икономическо пространство (вж. сепарабелно икономическо пространство), която съдържа всички отворени икономически множества, е съвършена тогава и само тогава, когато мярката на кое да е измеримо икономическо множество е горна граница на икономическите мерки на неговите икономически компакти. Мярката, която е индуцирана от съвършената икономическа мярка µ върху всяко икономическо подмножество X 1 ∈ S с µ(X1) > 0, е
съвършена. Икономическият образ на съвършената икономическа мярка µ при
измеримото икономическо изображение (респ. при измеримото икономическо
съответствие) (X, S) в друго измеримо икономическо пространство е съвър-

45

301

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------шен. За да бъде съвършена всяка мярка на коя да е σ-подалгебра на σ-алгебра S
на икономическите подмножества на икономическото множество X, е необходимо и достатъчно, щото множеството f(X) да бъде абсолютно измеримо за
всяка реална измерима икономическа функция f. Ако E ∈ R и S е σ-алгебра на
борелевски подмножества на икономическото множество X, тогава всяка икономическа мярка на S е съвършена тогава и само тогава, когато X е абсолютно
измеримо икономическо множество* (absolutely-measurable economic set).

СЪВЪРШЕНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛУПОДРЕДЕНОСТ (perfect economic semi-orderedness) (ки) – във:
аксиома за съвършената икономическа полуподреденост.
СЪВЪРШЕНА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗМИТОСТ (perfect economic fuzziness) (ки) – във:
съвършена антисиметрична икономическа размитост;
съвършна порядкова икономическа размитост.
СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ (perfect competition) (ки) – във:
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и предимно съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и неизцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изцяло-съвършена продуктовопазарна и предимно-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и неизцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
неизцяло-съвършена конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и неизцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и предимно-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предимно-съвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и неизцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
съвършена икономическа конкуренция (в микр.);
съвършена пазарна конкуренция (в микр.);
съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
съвършена трудовопазарна конкуренция (в микр.);
съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
флуидна съвършена конкуренция (в микр.);
флуидна съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
флуидна съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.).
СЪВЪРШЕНА КООРДИНАЦИЯ (perfect co-ordination) (в микр.) – координация между олигополни фирми при наличието на формално споразумение (в
микр.) между тях (което е явно споразумение); същото като формално споразумение (в микр.). Вж. олигопол при формално споразумение (в микр.).
СЪВЪРШЕНА МОНОПСОННА ЦЕНОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА
ТРУДОВИЯ ФАКТОР (perfect monopsony price discrimination of the labour factor) (в микр.) – същото като монопсонна ценова дискриминация на трудовия
фактор от първа степен (в микр.).
СЪВЪРШЕНА МОНОПСОННА ЦЕНОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ (perfect
monopsony price discrimination) (в микр.) – същото като монопсонна ценова
дискриминация от първа степен (в микр.).
СЪВЪРШЕНА МЯРКА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО МНОЖЕСТВО*
(perfect /complete/ measure of the economic set) – същото като съвършена икономическа мярка.
СЪВЪРШЕНА ПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ (perfect market competition) (в
микр.) – същото като съвършена икономическа конкуренция (в микр.). Нейни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидности са съвършената продуктовопазарна конкуренция (в микр.) и
съвършената факторовопазарна конкуренция (в микр.) [в т.ч. и съвършената
трудовопазарна конкуренция (в микр.)].

СЪВЪРШНА ПОРЯДКОВА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗМИТОСТ* (perfect
ordinal economic fuzziness) – икономическа размитост на съвършеното размито икономическо отношение на порядък (на съвършения размит икономически порядък); състояние на размитост на съвършеното икономическо отношение на порядък. Според нея съвършеното порядково размито бинарно ико~
номическо отношение е такова размито икономическо отношение ℜ (същото
~
като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки
от икономически елементи (x, x), (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му
на подмножество на прякото произведение от икономически множества
E × E , щото
(1) транзитивност
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M ,

(2) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E при x ≠ y : µ R~ ( x, y ) > 0 ⇒ µ R~ ( y, x) = 0,
(3) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µ ℜ~ ( x, x) ∈ M .
където
x ∈ E, y ∈ E, z ∈ E,
~
така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито
икономическо множество)
µ ℜ~ ( x, x), µ ℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) и µℜ~ ( x, z )
на подредените двойки от елементи към E × E.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ (perfect
product-market competition) (в микр.) – съвършена икономическа конкуренция (в
микр.), осъществявана на продуктовия пазар (в микр.).
СЪВЪРШЕНА ПРОДУКТОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ (perfect product-market competition) (ки) – във:
изцяло-несъвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и неизцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и предимно-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и изцяло-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и неизцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и предимно-несъвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
флуидна съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.).
СЪВЪРШЕНА РАЗМИТА ИКОНОМИЧЕСКА АНТИСИМЕТРИЯ*
(perfect fuzzy economic antisymmetry) – същото като съвършено антисиметрично размито икономическо отношение.
СЪВЪРШЕНА ТОЧКА НА ФИРМАТА (firm perfect point) (в микр.) – крайна
точка на кривата на реакцията на А. Курно (в микр.) на дадена олигополна
фирма (в микр.) [респ. на дадена дуополна фирма (в микр.)], при която обемът
на нейното производство достига равнището на продуктовото търсене към
фирмата при съвършена икономическа конкуренция (в микр.). При тази точка
дадената олигополна (респ. дуополна) фирма икономически се е превърнала в
съвършен конкурент (в микр.) [в съвършена фирма (в микр.)].
СЪВЪРШЕНА ТРУДОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ (perfect labourmarket competition) (в микр.) – съвършена икономическа конкуренция (в микр.),
осъществявана на трудовия пазар (в микр.).
СЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ (perfect factormarket competition) (в микр.) – съвършена икономическа конкуренция (в микр.),
осъществявана на факторовия пазар (в микр.).
СЪВЪРШЕНА ФАКТОРОВОПАЗАРНА КОНКУРЕНЦИЯ (perfect factormarket competition) (ки) – във:
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-несъвършена продуктовопазарна и предимно съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изцяло-съвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и неизцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-несъвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и изцяло-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена продуктовопазарна и предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и изцяло-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и изцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и неизцяло-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и предимно-несъвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна и предимно-съвършена продуктовопазарна конкуренция (в микр.);
предимно-съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.);
флуидна съвършена факторовопазарна конкуренция (в микр.).
СЪВЪРШЕНА ФИРМА (perfect firm) (в микр.), съвършен конкурент (в
микр.), – фирма, която която поради липса на достатъчна икономическа мощ
не може да въздействува върху пазарните параметри [пазарното търсене (в
микр.), пазарното предлагане (в микр.) и пазарната цена на търгувания икономически ингредиент (в т.ч. и икономически продукт)]; участничка в съвър52
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------шената икономическа конкуренция (в микр.), която може да фиксира само количеството на ингредиента, без да може да променя неговата пазарна цена.
Кривата на търсенето към фирмата при съвършена конкуренция (в микр.) [в
т.ч. и кривата на продуктовото търсене към фирмата при съвършена конкуренция (в микр.)] е права хоризонтална линия с безкрайно голяма еластичност
към пазарната цена.
СЪВЪРШЕНА ФИРМА (perfect firm) (ки) – във:
недоминираща съвършена фирма (в микр.);
съвършена фирма (в микр.);
съвършена фирма последователка (в микр.) (същото като съвършена фирма, приемаща цената (в микр.));
съвършена фирма, приемаща цената (в микр.).
СЪВЪРШЕНА ФИРМА ПОСЛЕДОВАТЕЛКА (petfect firm follower) (в
микр.) – същото като съвършена фирма, приемаща цената (в микр.).
СЪВЪРШЕНА ФИРМА, ПРИЕМАЩА ЦЕНАТА (petfect price taker) (в
микр.), съвършена фирма последователка (в микр.), – съвършена фирма (в
микр.), която приема продуктовата цена, установена в условия на ценово лидерство (в микр.) в координиран асиметричен олигопол (co-ordinated
asymmetric oligopoly) (в микр.) [вж. координиран олигопол (в микр.) и асиметричен олигопол (в микр.)] от същия отрасъл.
СЪВЪРШЕНА ЦЕНОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ (perfect price discrimination)
(в микр.) – същото като ценова дискриминация от първа степен (в микр.).
СЪВЪРШЕНА ЦЕНОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ (perfect price discrimination)
(ки) – във:
съвършена монопсонна ценова дискриминация (в микр.) (същото като монопсонна ценова дискриминация от първа степен (в микр.));
съвършена монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор (в
микр.) (същото като монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор
от първа степен (в микр.));
съвършена ценова дискриминация (в микр.) (същото като ценова дискриминация от първа степен (в микр.));
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съвършена монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор (в
микр.) (същото като монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор
от първа степен (в микр.)).
СЪВЪРШЕНА ЦЕНОВА ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ФАКТОР
(perfect price discrimination of the labour factor) (ки) – във:
съвършена монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор (в
микр.) (същото като монопсонна ценова дискриминация на трудовия фактор
от първа степен (в микр.));
СЪВЪРШЕНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАМЕСТИТЕЛИ (perfect economic
substitutes) (в микр.) – икономически блага (в т.ч. и икономически продукти),
които удовлетворяват една и съща икономическа потребност за даден потребител. Ако не е посочено друго, обикновено се подразбират като съвършени
заместители в индивдуалното потребление.
СЪВЪРШЕНО АНТИСИМЕТРИЧНО РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО
ОТНОШЕНИЕ* (perfect antisymmetric fuzzy economic relation), съвършена
размита икономическа антисиметрия, съвършено размито икономическо
отношение на антисиметрия – такова размито бинарно икономическо
~
отношение ℜ , при което
∀( x, y ) ∈ E × E при x ≠ y : µ R~ ( x, y ) > 0 ⇒ µ R~ ( y, x) = 0.
~
То е разновидност на размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото
~
като xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки
от икономически елементи (x, y) и (y, x), последното в качеството му на подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E , където
x ∈ E, y ∈ E, z ∈ E,
~
така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито
икономическо множество)
µ ℜ~ ( x, y ), и µℜ~ ( y, x)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на подредените двойки от елементи към E × E. Всяко съвършено антисиметрично размито икономическо отношение е антисиметрично размито икономическо отношение.

СЪВЪРШЕНО АНТИСИМЕТРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ (perfect antisymmetric economic relation) (ки) – във:
съвършено антисиметрично размито икономическо отношение.
СЪВЪРШЕНО АНТИСИМЕТРИЧНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДПОРЯДЪК (preorder perfect antisymmetric economic relation)
(ки) – във:
съвършено антисиметрично размито икономическо отношение на
предпорядък (вж. съвършно размито икономическо отношение на порядък).
СЪВЪРШЕНО АНТИСИМЕТРИЧНО РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО
ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДПОРЯДЪК* (preorder perfect antisymmetric fuzzy
economic relation) – вж. съвършно размито икономическо отношение на порядък.
СЪВЪРШЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (perfect economic
mapping) – съвършено изображение (perfect mapping) в икономическа среда;
непрекъснато затворено икономическо изображение (вж. непрекъснато икономическо изображение) в топологично икономическо пространство, при което (изображение) икономическите първообрази на всички икономически точки са бикомпактни (вж. икономически бикомпакт, бикомпактно икономическо
пространство и бикомпактно икономическо изображение). Операциите произведение и композиция са неприложими към съвършените икономически
изображения. Стеснението на съвършеното икономическо изображение в затворено икономическо подпространство е съвършено икономическо изображение.
СЪВЪРШЕНО ИКОНОМИЧЕСКО МНОЖЕСТВО* (perfect economic set) –
икономическо множество X, което съвпада със своето производно икономическо множество. Производно икономическо множество Y на множеството X
е множеството от всички гранични икономическо точки на X.
СЪВЪРШЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ* (perfect economic
relation) – вж. аксиома за икономическата пълнота.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВЪРШЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ (perfect economic
relation) (ки) – във:
съвършено антисиметрично размито икономическо отношение на
предпорядък (вж. съвършно размито икономическо отношение на порядък);
съвършено антисиметрично размито икономическо отношение;
съвършено икономическо отношение (вж. аксиома за икономическата
пълнота);
съвършено размито икономическо отношение на антисиметрия (същото
като съвършено антисиметрично размито икономическо отношение);
съвършно размито икономическо отношение на порядък.
СЪВЪРШЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНТИСИМЕТРИЯ (perfect antisymmetry economic relation) (ки) – във:
съвършено размито икономическо отношение на антисиметрия (същото
като съвършено антисиметрично размито икономическо отношение).
СЪВЪРШНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПОРЯДЪК (order
perfect economic relation) (ки) – във:
съвършно размито икономическо отношение на порядък.
СЪВЪРШЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДПОРЯДЪК
(preorder perfect economic relation) (ки) – във:
съвършено антисиметрично размито икономическо отношение на
предпорядък (вж. съвършно размито икономическо отношение на порядък).
СЪВЪРШЕНО ПОЛЕЗНОСТНО-ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ* (perfect-utility-substitution economic productrs) –
вж. линейна двупродуктова материално-нематериална полезностна диспозиционна икономическа функция.
СЪВЪРШЕНО РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ (perfect
fuzzy economic relation) (ки) – във:
съвършено антисиметрично размито икономическо отношение.
СЪВЪРШЕНО РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА АНТИСИМЕТРИЯ* (perfect antisymmetry fuzzy economic relation) – същото като
съвършено антисиметрично размито икономическо отношение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪВЪРШНО РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА ПОРЯДЪК* (order perfect fuzzy economic relation) (икономическо отношение на съвършен икономически порядък), размит икономически порядък, – размито
~
бинарно икономическо отношение ℜ , което едновременно е рефлексивно
размито бинарно икономическо отношение (същото като размито икономическо отношение на рефлексия) (вж. размито бинарно икономическо отношение), транзитивно размито бинарно икономическо отношение (същото
като размито икономическо отношение на транзитивност) (също) и съвършено антисиметрично размито икономическо отношение (същото като
съвършена размита икономическа антисиметрия и като съвършена размито
икономическо отношение на антисиметрия); транзитивно размито бинарно
икономическо отношение, което притежава свойството на съвършена порядкова икономическа размитост. Същото е да се каже, че съвършеното антисиметрично размито икономическо отношение на предпорядък* (preorder
perfect antisymmetric fuzzy economic relation) е съвършено размито икономическо отношение на порядък. За съвършеното размито икономическо отношение на порядък са едновременно характерни рефлексивна икономическа
размитост, транзитивна икономическа размитост и съвършена антисиметпрична икономическа размитост (т.е. за него е характерна съвършената порядкова икономическа размитост), което означава, че то се определя от зависимостите
(1) транзитивност
∀( x, y ), ( y, z ), ( x, z ) ∈ E × E :
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ max [min (µℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) )] ,
y

µℜ~ ( x, y ), µ ℜ~ ( y, z ), µℜ~ ( x, z ) ∈ M ,
(2) симетрия
∀( x, y ) ∈ E × E при x ≠ y : µ R~ ( x, y ) > 0 ⇒ µ R~ ( y, x) = 0,
(3) рефлексия
∀( x, x) ∈ E × E : µℜ~ ( x, x) = 1, µ ℜ~ ( x, x) ∈ M .
Транзитивното икономическо отношение може да бъде записано още и като
µ ℜ~ ( x, z ) ≥ ∨ [µℜ~ ( x, y ) ∧ µℜ~ ( y, z )] ,
y
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------където ∨ и ∧ означават, съответно, “максимално от значенията” и “минимално
от значенията”. Съвършеното размито икономическо отношение на порядък е
~
разновидност на размитото бинарно икономическо отношение ℜ (същото като
~
xℜy ) във вид на размито икономическо множество от подредени двойки от
икономически елементи (x, x), (x, y), (y, z), (x, z), последното в качеството му на
подмножество на прякото произведение от икономически множества E × E ,
където
x ∈ E, y ∈ E, z ∈ E,
~
така че ℜ ∈ E × E и то приема своите значения в M. С M е означено множеството на икономическите принадлежности (т.е. е множеството на характеристичните функции на икономическите принадлежности) (вж. размито
икономическо множество)
µ ℜ~ ( x, x), µ ℜ~ ( x, y ), µℜ~ ( y, z ) и µℜ~ ( x, z )
на подредените двойки от елементи към E × E.

СЪВЪРШЕНО РАЗМИТО ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ НА
ПРЕДПОРЯДЪК (preorder perfect fuzzy economic relation) (ки) – във:
съвършено антисиметрично размито икономическо отношение на
предпорядък (вж. съвършно размито икономическо отношение на порядък).
СЪВЪРШЕНО СТОЙНОСТНО-ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ* (perfect-value-substitution economic productrs) – вж.
линейна двупродуктова материално-нематериална стойностна диспозиционна икономическа функция.
СЪВЪРШЕНО-ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ СЕ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕСУРСИ (perfect-substitution economic resources) – вж. линейна производствена
икономическа функция.
СЪВЪРШЕНО-ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ
СЕ
ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ (perfect-substitution production economic
factors) – вж. линейна собствено-производствена икономическа функция.
СЪВЪРШЕНО-ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ
substitution input-resources) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствена икономическа функция със съвършено взаимозаместващи се ресурси (вж. линейна производствена икономическа функция).
СЪВЪРШЕНО-ВЗАИМОЗАМЕСТВАЩИ
СЕ
ФАКТОРИ
(perfectsubstitution input-factors) (ки) – във:
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция със съвършено взаимозаместващи се фактори (вж. линейна двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция);
собствено-производствена икономическа функция със съвършено
взаимозаместващи се фактори (вж. линейна собствено-производствена икономическа функция).
СЪВЪРШЕНО-ДОПЪЛВАЩИ СЕ ИКОНОМИЧЕСКИ БЛАГА (perfect
economic compliments) (в микр.) – икономически блага (в т.ч. и икономически
продукти), които потребителят употребява в икономическото потребление в
строго определени пропорции. Ако не е посочено друго, обикновено се подразбират като съвършено-допълващи се блага в индивдуалното потребление.
СЪВЪРШЕНО-ДОПЪЛВАЩИ СЕ ФАКТОРИ (input-factors perfectcomplementarity) (съвършена допълняемост на факторите) (ки) – във:
двуфакторна трудово-физическа производствена икономическа функция
със съвършено допълващи се фактори.
СЪВЪРШЕНО-НОРМАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО*
(perfectly-normal economic space) – вж. нормално икономическо пространство.
СЪВЪРШЕНОСТ (perfection) (кд) – във:
аксиома за икономическата съвършеност (същото като аксиома за икономическата пълнота).
СЪГЛАСУВАНЕ (conforming /concordnce/) (кд) – във:
аналитичен подход на оптимално съгласуване интересите на участниците в икономическата система;
конструктивен подход на оптималното съгласуване интересите на
участниците в икономическата система (същото като оптимално съгласуване
на интересите на участниците в икономическата система);
оптимално съгласуване на интересите на участниците в икономическата система;

59

315

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съгласуване на интересите на участниците в икономическата система
(вж. оптимално съгласуване на интересите на участниците в икономическата система);
условия за икономическо съгласуване (вж. задача на оптималното
икономическо управление при принцип на максимума за системи с разпределени параметри).
СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (concordance of economic agents interest in
economic system) (в математическата икономика) – вж. оптимално съгласуване на интересите на участниците в икономическата система.
СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (concordance of economic agents interest in the
economic system) (ки) – във:
аналитичен подход на оптимално съгласуване интересите на участниците в икономическата система;
конструктивен подход на оптималното съгласуване интересите на
участниците в икономическата система (същото като оптимално съгласуване
на интересите на участниците в икономическата система);
оптимално съгласуване на интересите на участниците в икономическата система;
съгласуване на интересите на участниците в икономическата система
(вж. оптимално съгласуване на интересите на участниците в икономическата система).
СЪГЛАСУВАЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЛТЪР* (concording /conforming/
economic filter) – вж. получаване от икономическата система на въздействие
при шумов фон.
СЪГЛАСУВАЩА ФАЗА НА СЪЩИНСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ПРОГНОЗИРАНЕ* (co-ordination phase of the sheer economic prognostication)
– вж. същинско икономическо прогнозиране.
СЪГЛАШЕНИЕ (agreement) (кд) – във:
международни стокови съглашения (в межд.);
преференциално търговско съглашение (в межд.);
суап съглашение (в межд.).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪГЛАШЕНСКА ЦЕНА ПРИ ДУОПОЛНО-МОНОПОЛИСТИЧНА
КОНКУРЕНЦИЯ (contractual price equilibrium in duopoly-monopolistic
competition) (в микр.) – договорена обща цена на два вида диференцирани продукта (в микр.), постигната в резултат на споразумение между две монополистични фирми (в микр.) членки на дуополна продуктова група на Е. Чембърлин (в микр.) [вж. дуополна продуктова група (в микр.)].
СЪГЛАШЕНСКА ЦЕНА ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ
(contractual price in monopolistic competition) (в микр.) – договорена обща цена
на диференцирани продукти (в микр.), постигната в резултат на споразумение
между монополистични фирми (в микр.) членки на продуктова група на Е.
Чембърлин (в микр.).
СЪГЛАШЕНСКА ЦЕНА ПРИ ОЛИГОПОЛНО-МОНОПОЛИСТИЧНА
КОНКУРЕНЦИЯ (contractual price equilibrium in oligo-monopolistic
competition) (в микр.) – договорена обща цена на ограничен брой диференцирани продукти (в микр.), постигната в резултат на споразумение между ограничен брой монополистични фирми (в микр.) членки на олигополна продуктова група на Е. Чембърлин (в микр.) [вж. олигополна продуктова група (в
микр.)].
СЪГЛАШЕНСКО РАВНОВЕСИЕ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (contractual equilibrium in monopolistic competition) (ки) – във:
точка на микроикономическото продуктовопазарно съглашенско равновесие при монополистична конкуренция (в микр.).
СЪГЛАШЕНСКО ЦЕНОВО РАВНОВЕСИЕ В УСЛОВИЯТА НА МОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (contractual price equilibrium in monopolistic competition) (ки) – във:
оптимален продуктов пределен производствени разход при съглашенско
ценово равновесие в условията на монополистична конкуренция (в микр.).
СЪГЛАШЕНСКО ЦЕНОВО РАВНОВЕСИЕ ПРИ ДУОПОЛНОМОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (contractual price equilibrium in
duopoly-monopolistic competition) (в микр.) – равновесие на монополистичния
пазар на два диференцирани продукта (в микр.), постигнато в резултат на споразумение между две монополистични фирми (в микр.) членки на дуополна
продуктова група на Е. Чембърлин (в микр.) (на всяка фирма по един продукт)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------[вж. дуополна продуктова група (в микр.)] за обща цена, по която тези продукти да бъдат продавани.

СЪГЛАШЕНСКО ЦЕНОВО РАВНОВЕСИЕ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА
КОНКУРЕНЦИЯ (contractual price equilibrium in monopolistic competition) (в
микр.) – равновесие на монополистичния пазар на диференцирани продукти (в
микр.), постигнато в резултат на споразумение между монополистични фирми
(в микр.) членки на продуктова група на Е. Чембърлин (в микр.) (на всяка
фирма по един вид продукт) за обща цена, по която тези продукти да бъдат
продавани.
СЪГЛАШЕНСКО ЦЕНОВО РАВНОВЕСИЕ ПРИ МОНОПОЛИСТИЧНА
КОНКУРЕНЦИЯ (contractual price equilibrium in monopolistic competition)
(ки) – във:
съглашенско ценово равновесие при монополистична конкуренция (в
микр.);
точка на съглашенското ценово равновесие при монополистична конкуренция (в микр.).
СЪГЛАШЕНСКО ЦЕНОВО РАВНОВЕСИЕ ПРИ ОЛИГОПОЛНОМОНОПОЛИСТИЧНА КОНКУРЕНЦИЯ (contractual price equilibrium in
oligopoly-monopolistic competition) (в микр.) – равновесие на монополистичния
пазар на ограничен брой диференцирани продукта, постигнато в резултат на
споразумение между ограничен брой монополистични фирми (в микр.) членки
на олигополна продуктова група на Е. Чембърлин (в микр.) (на всяка фирма по
един вид продукт) [вж. олигополна продуктова група (в микр.)] за обща цена,
по която тези продукти да бъдат продавани.
СЪДЪРЖАНИЕ (content) (кд) – във:
закон за обратното отношение между съдържанието и обема на икономическото понятие.
икокореномическо съдържание;
икономическо съдържание;
икореномическо съдържание;
икотехномическо съдържание;
икоуниреномическо съдържание;
обектно икономическо съдържание;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------предметно икономическо съдържание (същото като икономическо съдържание);
системно икономическо съдържание;
субстанциално икокореномическо съдържание (вж. икокореномически
субстрат и икокореномически суперстрат);
субстанциално икономическо съдържание (вж. икономически субстрат
и икономически суперстрат);
субстанциално икореномическо съдържание (вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат);
субстанциално икотехномическо съдържание (вж. икотехномически
субстрат и икотехномически суперстрат);
субстанциално икоуниреномическо съдържание (вж. икоуниреномически субстрат и икоуниреномически суперстрат);
суперстантивно икокореномическо съдържание (вж. икокореномически
субстрат и икокореномически суперстрат);
суперстантивно икономическо съдържание (вж. икономически субстрат и икономически суперстрат);
суперстантивно икореномическо съдържание (вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат);
суперстантивно икотехномическо съдържание (вж. икотехномически
субстрат и икотехномически суперстрат);
суперстантивно икоуниреномическо съдържание (вж. икоуниреномически
субстрат и икоуниреномически суперстрат);
съдържание на икономическото понятие;
същностно икокореномическо съдържание (вж. икокореномическа същина и икокореномическо проявление);
същностно икономическо съдържание (вж. икономическа същина и икономическо проявление);
същностно икономическо съдържание (вж. икономическа същина и икономическо проявление);
същностно икореномическо съдържание (вж. икореномическа същина и
икореномическо проявление);
същностно икотехномическо съдържание (вж. икотехномическа същина и икотехномическо проявление);
същностно икоуниреномическо съдържание (вж. икоуниреномическа
същина и икоуниреномическо проявление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------типично икокореномическо съдържание (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типично икономическо съдържание (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типично икореномическо съдържание (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типично икотехномическо съдържание (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типично икоуниреномическо съдържание (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
феноменно икокореномическо съдържание (вж. икокореномическа същина и икокореномическо проявление);
феноменно икономическо съдържание (вж. икономическа същина и
икономическо проявление);
феноменно икономическо съдържание (вж. икономическа същина и
икономическо проявление).
феноменно икореномическо съдържание (вж. икореномическа същина и
икореномическо проявление);
феноменно икотехномическо съдържание (вж. икотехномическа същина и икотехномическо проявление);
феноменно икоуниреномическо съдържание (вж. икоуниреномическа
същина и икоуниреномическо проявление).
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОНЯТИЕ (economic concept
content) – отражение в човешкото съзнание на съвкупността от свойства, признаци и отношения на икономическите предмети (в т.ч. и икономически явления, икономически процеси, икономически обекти, икономически системи),
ядро на което са отличителните съществени свойства, признаци и отношения
(вж. икономическо свойство, икономически признак и икономическо отношение). Когато обаче трябва да се определи кратко границата на даденото понятие, тогава под внимание се вземат само съществените икономически признаци. Така че съдържанието на икономическото понятие е изображението на
обективно съществуващите (независещите от човека) съществени признаци на
действително съществуващите икономически предмети (вж. икономическо
изображение). С изменението на икономическия предмет трябва да се измени
и понятието за него. Когато съдържанието на икономическото понятие правилно отразява съществените признаци на предмета, тогава то е истинно ико64
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо понятие (very /true/ economic concept). В противен случай то е
лъжливо икономическо понятие (wrong /fallacy/ economic concept).
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОНЯТИЕ (economic concept
content) (ки) – във:
закон за обратното отношение между съдържанието и обема на икономическото понятие.
СЪДЪРЖАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (contential
ecocorenomic substance) – вж. икокореномически субстрат и икокореномически
суперстрат.
СЪДЪРЖАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (contential
ecomomic essence) – вж. икокореномическа същина и икокореномическо
проявление.
СЪДЪРЖАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (intensional economic
system) (*) – икономическа система, изпълняваща ролята на икономическо съдържание по отношение на друга икономическа система (наричана формална
икономическа система), изпълняваща ролята на икономическа форма, и двете
включени в по-всеобхватна съдържателно-стратифицирана икономическа
система (в съдържателна-стратифицирана икономическа система от по-висок
ранг), обикновено – в елементарна съдържателно-стратифицирана икономическа система* (elementary contentially-stratified /intensionally-stratified/
economic system) от същия ранг; системно отражение в човешкото съзнание на
обектна съдържателна икономика* (contential economy) (вж. ингредиентна
съдържателна икономическа стратификационност). Съдържателни могат да
бъдат всички икономически системи, конституирани по силата на ингредиентаната икономическа изразимост, например: съдържателна специфична
икономическа система* (contential specific economic system), съдържателна
натурална икономическа система* (contential natural economic system), съдържателна трудова икономическа система* (contential labour economic
system), съдържателна парична икономическа система* (contential monetary
economic system) и т.н. Когато към съдържателната икономическа система се
приложи принципът на ингредиентната икономическа абстрахируемост, се
конституират съдържателна субстанциална икономическа система* (contential substantial economic system), съдържателна ресурсно-субстанциална
икономическа система* (contential resource-substantial economic system),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------economic system), съдържателна възпроизводствена икономическа система* (contential reproductional economic system) и т.н. Когато към съдържателната икономическа система се приложи принципът на ингредиентната икономическа възпроизводственост, се конституират съдържателна производствена икономическа система* (contential productional economic system), съдържателна разменна икономическа система* (contential exchange economic
system), съдържателна разпределителна икономическа система* (contential
distributionary economic system) и съдържателна потребителна икономическа система* (contential consumptionary economic system). В случай че се
приложи принципът на ингредиентната същностна икономическа стратификационност, тогава се конституират феноменна съдържателна икономическа система* (phenomenal contential economic system) и същностна съдържателна икономическа система* (essential contential economic system).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
съдържателна икономическа система се конституират още и съответстващите
на последната понятия за съдържателна консуматорска система* (contential consumptionary system), съдържателна стопанска система* (contential
protoeconomic system), съдържателна пазарно-икономическа система*
(contential marketly-economic system) и съдържателна финансово-пазарноикономическа система* (contential financially-marketly-economic system).
Общо за всички тях е понятието за съдържателна поддържаща система*
(contential sustenance /sustaining/ system) (за съдържателна система при
поддържането).

СЪДЪРЖАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ (intensional economic stratificationality) (ки) – във:
ингредиентна съдържателна икономическа стратификационност.
СЪДЪРЖАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (contential
ecomomic substance) – вж. икономически субстрат и икономически суперстрат.
СЪДЪРЖАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (intensional ecomomic
essence) – вж. икономическа същина и икономическо проявление.
СЪДЪРЖАТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (contential
ecomomic substance) – вж. икореномически субстрат и икореномически суперстрат.
66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪДЪРЖАТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (contential
ecomomic essence) – вж. икореномическа същина и икореномическо проявление.
СЪДЪРЖАТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (contential
ecomomic substance) – вж. икотехномически субстрат и икотехномически суперстрат.
СЪДЪРЖАТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (contential
ecomomic essence) – вж. икотехномическа същина и икотехномическо проявление.
СЪДЪРЖАТЕЛНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
СУБСТАНЦИЯ*
(contential ecounirenomic substance) – вж. икоуниреномически субстрат и икоуниреномически суперстрат.
СЪДЪРЖАТЕЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА СЪЩНОСТ* (contential
ecomomic essence) – вж. икоуниреномическа същина и икоуниреномическо проявление.
СЪДЪРЖАТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (intensional economic wealth) – вж. икономическа същина и икономическо проявление и икономическо съдържание.
СЪДЪРЖАТЕЛНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ* (intensionally-stratificational economic ingredientificate) –
същото като икономически спецификат.
СЪДЪРЖАТЕЛНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА* (intensionallystratified economy) – вж. икономическа същина и икономическо проявление.
СЪДЪРЖАТЕЛНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (intensionally-stratified economic system), специфичностна икономическа система, (*) – стратифицирано описание на йерархична многоравнищна
икономическа система във вид на система от модели, всеки от които представя поведението на икономическата система от гледна точка на различни равнища на съдържателно-формално икономическо абстрахиране* (contentialformal economic abstraction) (вж. икономическо абстрахиране); една от разновидностите на консидерната икономическа система и на стратифицираната
икономическа система. Всяко отделно равнище на абстрахиране е отделен съ67
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------държателно-формалeн икономически страт* (contential-formal economic
strata) (вж. същностно-феноменен икономически страт). Представлява ингредиентна икономическа система от нулев ранг (вж. ранжиране на ингредиентните икономически системи). Всеки съдържателно-формален страт (всяко
съдържателно-формално равнище на стратификационната икономическа йерархия) притежава собствено множество от променливи икономически величини, чрез които се изучава именно само даденото съдържателностратификационно равнище. Реализираната по този начин независимост на отделния страт прави възможно дълбокото и подробно изучаване на поведението
на този тип йерархична икономическа система при съответното равнище на
съдържателно-формалната икономическа абстракция. Вж. икономическа същина и икономическо проявление.
В съдържателно-стратифицираната икономическа система се извършва
преминаване от икономически форми към икономически съдържания (превръщане, разпредметяване или имплициране на икономическите форми в икономически съдържания) на някакъв системен икономически обект или обратното
– преминаване от икономически съдържания към икономически форми (превръщане, опредметяване или експлициране на икономическите съдържания в
икономически форми). Съдържтелно-стратифицираната икономическа система
се състои от насочена икономическа последователност от няколко съдържателно-формални икономически страти (в посока от икономическите съдържания към икономическите форми или обратно). Обикновено тя е изградена от
верига от последователно фиксирани няколко (но най-малко една) елементарни
съдържателно-стратифицирани
икономически
системи*
(elementary contentially-stratified /intensionally-stratified/ economic system), във
всяка една от които се извършва преминаване от дадено икономическо съдържание към дадена икономическа форма, но така че икономическата форма във
всяка предходна елементарна съдържателно-стратифицирана икономическа
система съвпада с икономическото съдържание на следващата след нея елементарна система.
Преминаването от едно към друго (превръщането на едно в друго) равнище на съдържателно-формално абстрахиране на икономическата система се
определя (се идентифицира) като съдържателно-стратификационно икономическо преобразование* (contentially-stratificational /intensionally-stratified/
economic transformation). Нейната способност на такова преобразование е съдържателна стратификационност на икономическата система*
(contential /intensional/ stratificationality of the economic system) [същото като
68
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съдържателна икономическа стратификационност* (contential /intensional/
economic stratificationality). Входен икономически ингредиент на съдържателно-стратифицираната икономическа система обикновено е някаква икономическа форма (на определено икономическо съдържание), разглеждана като
формален икономически ингредиент* (formal economic ingredient) [той е начин на изразяване на формалното икономическо богатство* (formal
economic wealth)], а неин изходен икономически ингредиент е икономическото
съдържание, изразявано чрез тази форма явление, но стоящо скрито в нея. В
случая икономическото съдържание се разглежда като съдържателен икономически ингредиент* (contential /intensional/ economic ingredient) [той е начин
на изразяване на съдържателното икономическо богатство* (contential
/intensional/ economic wealth)]. В своята общност съдържателният и формалният
икономически
ингредиент
представляват
съдържателностратификационните
икономически
ингрендиенти*
(contentiallystratificational /intensionally-stratificational/ economic ingredients).
Целта на съдържателно-стратифицираната икономическа система е чрез
адекватно преобразувание на икономическата форма да разкрие съответствуващото на нея икономическо съдържание или пък обратното – чрез обратно
преобразование на икономическото съдържание да го скрие в съответствуващата на него икономическа форма. Затова тя е система на зависимостта между
икономическото съдържание и икономическата форма. Тук се предполага, че
икономическото съдържание в качеството му на съдържателен икономически ингредиент и икономическата форма в качеството й на формален
икономически ингредиент са измерими, имат количества и могат да бъдат представени като икономически величини. Това се отнася и до представляващите ги икономически категории и икономически понятия.
Съдържателно-стратификационното икономическо преобразование е една
от разновидностите на стратификационното икономическо преобразование, а
чрез него и на ингредиентното икономическо преобразование изобщо. Основни съставки на съдържателно-стартификационното икономическо преобразование са съдържателно-стратификационното икономическо съответствие*
(contentially-stratificational
/intensionally-stratificational/
economic
correspondence) и икономическият спецификатор (съдържателно-стратификационният
икономически
ингредиентор,
съдържателно-стратификационният икономически оператор). Входният и изходният икономически
ингредиенти на тази система (наречени икономически спецификанти, към които се числят икономическото съдържание и икономическата форма) са опреде69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лени в някакво съдържателно-стратификационно икономическо пространство* (contentially-stratificational /intensionally-stratificational/ economic
space). Когато входните икономически ингредиенти са значения от реалната
числова ос, функционирането на съдържателно-стратифицираната икономическа система представлява съдържателно-стратификационен икономически процес* (contentially-stratificational /intensionally-stratificational/ economic
process). Икономическият спецификатор е операторът на съдържателностратифицираната икономическа система. Представлява икономически оператор, който задава съдържателно-стратификационното икономическо преобразование или в посока от входния икономически ингредиент към изходния икономически ингредиент (от входния към изходния икономически спецификант)
– тогава той е прав икономически спецификатор (прав специфичностен икономически ингредиентор), или в посока от изходния към входния икономически ингредиент (от изходния към входния икономически спецификант) – тогава
той е обратен икономически спецификатор (обратен специфичностен икономически ингредиентор). Когато не е посочено друго, под икономически спецификатор обикновено се подразбира правият икономически спецификатор.
Важен частен случай на икономическия спецификатор е линейният икономически спецификатор* (linear economic specificator), чиито основни разновидности са пропорционалният
икономически спецификатор*
(proportional economic specificator) и интегралният икономически спецификатор* (integral economic specificator). Икономическият спецификатор се реализира чрез съдържателно-стратификационната икономическа чувствителност* (contentially-stratificational /intensionally-stratificational/ economic
sensitivity) [чрез специфичностната икономическа чувствителност*
(specificitical economic sensitivity)] [същото като икономическа специфичност*
(economic
specificity),
подразбирана
като
съдържателностратификационна ингредиентна икономическа чувствителност и осъществяваваща се като специфичностна икономическа интензивност и специфичностна икономическа опредметеност], която в линейния стационарен случай е
представена от специфичностната ингредиентна предавателна икономическа
функция. Нейни разновидности са (1) средната съдържателностратификационна икономическа чувствителност* (average contentiallystraticational /intensionally-stratificational/ economic sensitivity) [същото като
средна икономическа специфичност* (average economic specificity), осъществяваваща се като средна специфичностна икономическа интензивност и
средна специфичностна икономическа опредметеност] (тя реализира пропор-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ционалния икономически спецификатор и се представя от средната специфичностна ингредиентна предавателна икономическа функция) и (2) пределната съдържателно-страти-фикационна икономическа чувствителност*
(marginal contentially-stratificational /intensionally-stratificational/ economic
sensitivity) [същото като пределна икономическа специфичност* (marginal
economic specificity), осъществяваваща се като пределна специфичностна икономическа интензивност и пределна специфичностна икономическа опредметеност] (тя реализира интегралния икономически спецификатор и се представя от пределната специфичностна ингредиентна предавателна икономическа
функция). Икономическата чувствителност, която реализира правия икономически спецификатор е съдържателно-стратификационната икономическа
креативност*
(contentially-stratificational
/intensionally-stratificational/
economic creativity) [съдържателно-стратификационната креативна икономическа чувствителност* (contentially-stratificational /intensionallystratificational/ creative economic sensitivity)], а тази, която реализира обратния
икономически спецификатор, е съдържателно-стратификационната икономическа абсорбционност* (contentially-stratificational /intensionallystratificational/ economic absorptivity) [съдържателно-стратификационната
абсорбционна икономическа чувствителност* (contentially-stratificational
/intensionally-stratificational/ absorptive economic sensitivity)].
Двойката, образувана от входния и изходния икономически ингредиент на
дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) съдържателнастратифицирана икономическа система, икономическото съответствие между
които (ингредиенти) е определено чрез някакъв икономически спецификатор, е
икономическият спецификат (съдържателно-стратификационният икономически ингредиентификат). Така че съдържателно-стратифицираната икономическа система е съставена от икономическия спецификат и икономическия спецификатор, който задава съдържателно-стратификационното икономическо преобразование между входа и изхода на системата.
Според начина, по който е дефинирана съдържателно-стратифицираната
икономическа система, се разграничават: (1) експлицитно-дефинирана съдържателно-стратифицирана икономическа система* (explicitly-defined
contentially-stratified economic system), в т.ч. (а) експлицитно-дефинирана зададена
съдържателно-стратифицирана
икономическа
система*
(explicitly-defined given contentially-stratified economic system), (б) експлицитно-дефинирана начална съдържателно-стратифицирана икономическа
система* (explicitly-defined initial contentially-stratified economic system) и (в)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------експлицитно-дефинирана инверсна съдържателно-стратифицирана икономическа система* (explicitly-defined inverse contentially-stratified economic
system) (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система)
[когато не е посочено друго, под експлицитно-дефинирана съдържателностратифицирана икономическа система обикновено се подразбира експлицитно-дефинираната начална (покриваща се със зададената) съдържателностратифицирана икономическа система]; (2) имплицитно-дефинирана съдържателно-стратифицирана икономическа система* (implicitly-defined
contentially-stratified economic system), в т.ч. (а) имплицитно-дефинирана зададена съдържателно-стратифицирана икономическа система* (imlicitlydefined given contentially-stratified economic system), (б) имплицитнодефинирана начална съдържателно-стратифицирана икономическа система* (imlicitly-defined initial contentially-stratified economic system) и (в) имплицитно-дефинирана инверсна съдържателно-стратифицирана икономическа система* (imlicitly-defined inverse contentially-stratified economic system)
(вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система) [когато
не е посочено друго, под имплицитно-дефинирана съдържателностратифицирана икономическа система обикновено се подразбира имплицитно-дефинираната начална (покриваща се със зададената) съдържателностратифицирана икономическа система].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
съдържателно-стратифицирана икономическа система се конституират още и
съответстващите на последната понятия за съдържателно-стратифицирана
консуматорска система* (contentially-stratified /intensionally-stratified/
consumptionary system), съдържателно-стратифицирана стопанска система* (contentially-stratified /intensionally-stratified/ protoeconomic system), съдържателно-стратифицирана
пазарно-икономическа
система*
(contentially-stratified /intensionally-stratified/ marketly-economic system) и съдържателно-стратифицирана финансово-пазарно-икономическа система* (contentially-stratified /intensionally-stratified/ financially-marketly-economic
system). Общо за всички тях е понятието за съдържателно-стратифицирана
поддържаща
система*
(contentially-stratified
/intensionally-stratified/
sustenance /sustaining/ system) (за съдържателно-стратифицирана система при
поддържането).
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (joint derelevant dialectical economic exoingredient) –
вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (joint derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (joint derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (joint derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (joint derelevant typical dialectical economic
ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪЕДИНЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (joint derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (joint dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически
икокореномически ексоингредиент.
СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (joint dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (joint dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (joint dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
съединен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съединен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
съединен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(joint dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(joint dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съединен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съединен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съединен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (joint dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(joint dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически
ингредиент.
СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (joint dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически
икотехномически ексоингредиент.
СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (joint dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
съединен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съединен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съединен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (joint dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (joint dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съединен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съединен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (joint dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪЕДИНЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (joint dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (joint relevant dialectical economic exoingredient) – вж.
релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (joint relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (joint relevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.

75

331

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (joint relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (joint relevant typical dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪЕДИНЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (joint relevant typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (joint typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (joint typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (joint typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съединен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съединен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съединен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (joint typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен
диалектически икореномически ингредиент.
СЪЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (joint typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (joint typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съединен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съединен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪЕДИНЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (joint typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪЕДИНИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТ (coupling economic
element) – същото като икономическа свръзка.
СЪЖДЕНИЕ (sentence) (кд) – във:
аподиктическо икономическо съждение;
асерторическо икономическо съждение;
единично икономическо съждение;
изключващо икономическо съждение;
икономическо съждение;
категорично икономическо съждение;
качество на икономическото съждение;
количество на икономическото съждение;
неопределено частно икономическо съждение;
неотделящо условно икономическо съждение;
модалност на икономическото съждение;
обектно икономическо съждение;
общо икономическо съждение;
общоотрицателно икономическо съждение;
общоутвърдително икономическо съждение;
определено частно икономическо съждение;
отделящо условно икономическо съждение;
отрицание на икономическото съждение;
отрицателно икономическо съждение;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------отричащо икономическо съждение;
превъртване на икономическото съждение;
предметно икономическо съждение (същото като икономическо съждение);
проблематично икономическо съждение;
просто икономическо съждение;
разделително икономическо съждение;
системно икономическо съждение;
сложно икономическо съждение;
съждение на икономическата възможност (същото като проблематично
икономическо съждение);
съждение на икономическата действителност същото като асерторическо икономическо съждение);
съждение на икономическата необходимост (същото като аподиктическо
икономическо съждение (вж. и икономическа необходимост);
условно икономическо съждение;
утвърдително икономическо съждение;
частно икономическо съждение;
частноотрицателно икономическо съждение;
частноутвърдително икономическо съждение.
СЪЖДЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ВЪЗМОЖНОСТ (sentence of the
economic possibility) – същото като проблематично икономическо съждение
(вж. и икономическа възможност).
СЪЖДЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ (sentence of
the economic reality) – същото като асерторическо икономическо съждение
(вж. и икономическа действителност).
СЪЖДЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА НЕОБХОДИМОСТ (sentence of
the economic indispensability /inconvertibility/) – същото като аподиктическо
икономическо съждение (вж. и икономическа необходимост).
СЪЖДИТЕЛНА ФУНКЦИЯ (sentential /propositional/ function) – понятие в
математическата логика, което изразява съотношение (релация) между истинни съждения. Съждителната функция е сложно съждение. Математическата логика борави с такива съждителни функции (релации) като равносилност,
импликация, дизюнкция, конюнкция, еквиваленция, отрицание, алтернатива,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------алтернативно отрицание. Проблемът за съществуването и определянето на
една икономическа система, т.е. на множество от елементи в икономиката, обвързани в някаква цялостност, може да се интерпретира и като проблем за истинността и формулирането на съответно на тази система икономическо съждение (economic sentence /proposition/). Ето защо на зависимостите между икономическите системи (в т.ч. и на синтеза на икономическите системи) или на
релациите между икономическите множества се съпоставят съответни на тях
съждителни функции от математическата логика.
СЪЖДИТЕЛНА ФУНКЦИЯ (sentential /propositional/ function) (ки) – във:
икономическа съждителна функция;
съждителна функция.
СЪЗДАВАНЕ (creating) (кд) – във:
ефект от създаване на търговия на митническия съюз (в межд.) (същото
като нетна печалба на икономическо благосъстояние от митническия съюз (в
межд.));
икономическа координация чрез създаване на коалиции;
икономическа координация чрез създаване на коалиции;
начин на икономическо създаване (вж. икономическа действителност;
икономическа случайност; икономически стохастит; икономически субстантит);
начин на икореномическо създаване (вж. икореномическа действителност; икореномическа случайност; икореномически стохастит; икореномически субстантит);
начин на икотехномическо създаване (вж. икотехномическа действителност; икотехномическа случайност; икотехномически стохастит; икотехномически субстантит);
негативно нетно създаване на търговия (в межд.);
нетен ефект от създаване на търговия на митническия съюз (в межд.);
нетно създаване на търговия (в межд.);
позитивно нетно създаване на търговия (в межд.);
скорост на създаването на икономическото съобщение;
създаване на търговия (в межд.).
СЪЗДАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪОБЩЕНИЕ (creating of the
economic communication /message/) (ки) – във:
скорост на създаването на икономическото съобщение.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗДАВАНЕ НА КОАЛИЦИИ (coalition-type) (ки) – във:
икономическа координация чрез създаване на коалиции.
СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ (trade creation) (в межд.) – предизвикано от
въвеждането на митнически съюз (в межд.) намаляване на националното производство на определен вид продукт на дадена страна членка на съюза за
сметка на увеличаване на вноса (в макр.) на същия (но по-евтин продукт) от
друга страна членка на съюза. Вж. Джейкъб Вайнър.
СЪЗДАВАНЕ НА ТЪРГОВИЯ (trade creation) (ки) – във:
ефект от създаване на търговия на митническия съюз (в межд.) (същото
като нетна печалба на икономическо благосъстояние от митническия съюз (в
межд.));
негативно нетно създаване на търговия (в межд.);
нетен ефект от създаване на търговия на митническия съюз (в межд.);
нетно създаване на търговия (в межд.);
позитивно нетно създаване на търговия (в межд.);
създаване на търговия (в межд.).
СЪЗДАВАЩА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (giving ecocorenomic activity) – вж. икокореномическа активност.
СЪЗДАВАЩА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (giving ecocorenomic
action) – вж. икокореномическа дейност.
СЪЗДАВАЩА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (giving
ecocorenomic potentiality) – вж. икокореномическа потенциалност.
СЪЗДАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ*
activity) – вж. икономическа активност.

(giving

economic

СЪЗДАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (giving economic action) –
вж. икономическа дейност.
СЪЗДАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОДЧИНЕНОСТ* (creative economic
subordination) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
СЪЗДАВАЩА ИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (giving economic
potentiality) – вж. икономическа потенциалност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗДАВАЩА ИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (giving ecorenomic
activity) – вж. икореномическа активност.
СЪЗДАВАЩА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (giving ecorenomic
action) – вж. икореномическа дейност.
СЪЗДАВАЩА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
ecorenomic potentiality) – вж. икореномическа потенциалност.

(giving

СЪЗДАВАЩА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (giving ecotechnomic activity) – вж. икотехномическа активност.
СЪЗДАВАЩА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (giving ecotechnomic
action) – вж. икотехномическа дейност.
СЪЗДАВАЩА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
ecotechnomic potentiality) – вж. икотехномическа потенциалност.

(giving

СЪЗДАВАЩА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
АКТИВНОСТ*
ecounirenomic activity) – вж. икоуниреномическа активност.

(giving

СЪЗДАВАЩА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ*
ecounirenomic action) – вж. икоуниреномическа дейност.

(giving

СЪЗДАВАЩА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (giving
ecounirenomic potentiality) – вж. икоуниреномическа потенциалност.
СЪЗДАВАЩА ОБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (giving obtiecocorenomic activity) – вж. обтиикокореномическа активност.
СЪЗДАВАЩА ОБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ*
obtiecocorenomic action) – вж. обтиикокореномическа дейност.

(giving

СЪЗДАВАЩА ОБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(giving obtiecocorenomic potentiality) – вж. обтиикокореномическа потенциалност.
СЪЗДАВАЩА ОБТИИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (giving obtieconomic activity) – вж. обтиикономическа активност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗДАВАЩА ОБТИИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (giving obtieconomic
action) – вж. обтиикономическа дейност.
СЪЗДАВАЩА ОБТИИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (giving
obtieconomic potentiality) – вж. обтиикономическа потенциалност.
СЪЗДАВАЩА ОБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ*
obtiecorenomic activity) – вж. обтиикореномическа активност.

(giving

СЪЗДАВАЩА
ОБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ*
obtiecorenomic action) – вж. обтиикореномическа дейност.

(giving

СЪЗДАВАЩА ОБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (giving
obtiecorenomic potentiality) – вж. обтиикореномическа потенциалност.
СЪЗДАВАЩА ОБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ*
obtiecotechnomic activity) – вж. обтиикотехномическа активност.

(giving

СЪЗДАВАЩА
ОБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ*
obtiecotechnomic action) – вж. обтиикотехномическа дейност.

(giving

СЪЗДАВАЩА
ОБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(giving obtiecotechnomic potentiality) – вж. обтиикотехномическа потенциалност.
СЪЗДАВАЩА ОБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (giving
obtiecounirenomic activity) – вж. обтиикоуниреномическа активност.
СЪЗДАВАЩА ОБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ*
obtiecounirenomic action) – вж. обтиикоуниреномическа дейност.

(giving

СЪЗДАВАЩА ОБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(giving obtiecounirenomic potentiality) – вж. обтиикоуниреномическа потенциалност.
СЪЗДАВАЩА СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (giving
subtiecocorenomic activity) – вж. субтиикокореномическа активност.
СЪЗДАВАЩА СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ*
subtiecocorenomic action) – вж. субтиикокореномическа дейност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗДАВАЩА СУБТИИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(giving subtiecocorenomic potentiality) – вж. субтиикокореномическа потенциалност.
СЪЗДАВАЩА
СУБТИИКОНОМИЧЕСКА
АКТИВНОСТ*
subtieconomic activity) – вж. субтиикономическа активност.

(giving

СЪЗДАВАЩА
СУБТИИКОНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ*
subtieconomic action) – вж. субтиикономическа дейност.

(giving

СЪЗДАВАЩА СУБТИИКОНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ* (giving
subtieconomic potentiality) – вж. субтиикономическа потенциалност.
СЪЗДАВАЩА СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ*
subtiecorenomic activity) – вж. субтиикореномическа активност.

(giving

СЪЗДАВАЩА
СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ*
subtiecorenomic action) – вж. субтиикореномическа дейност.

(giving

СЪЗДАВАЩА
СУБТИИКОРЕНОМИЧЕСКА
ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(giving subtiecorenomic potentiality) – вж. субтиикореномическа потенциалност.
СЪЗДАВАЩА СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (giving subtiecotechnomic activity) – вж. субтиикотехномическа активност.
СЪЗДАВАЩА СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ*
subtiecotechnomic action) – вж. субтиикотехномическа дейност.

(giving

СЪЗДАВАЩА СУБТИИКОТЕХНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(giving subtiecotechnomic potentiality) – вж. субтиикотехномическа потенциалност.
СЪЗДАВАЩА СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ* (giving
subtiecounirenomic activity) – вж. субтиикоуниреномическа активност.
СЪЗДАВАЩА СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ* (giving
subtiecounirenomic action) – вж. субтиикоуниреномическа дейност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗДАВАЩА СУБТИИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ПОТЕНЦИАЛНОСТ*
(giving subtiecounirenomic potentiality) – вж. субтиикоуниреномическа потенциалност.
СЪЗДАВАЩО ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ* (creative economic
impact) – вж. определящо и решаващо в икономиката.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (making
ecocorenomic dispotant) – същото като съзидателен икокореномически субтицентит и като съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ДИСПОТИТ*
(making
ecocorenomic dispotite) – същото като съзидателен икокореномически субтиуницентит и като съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНЦЕНТИТ*
(making
ecocorenomic incentite) – същото като съзидателно инцентитално икокореномическо участие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (making
ecocorenomic obtiincentite) – същото като съзидателна инцентитална икокореномическа заделеност и като съзидателно инцентитално икокореномическо
обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(making ecocorenomic obtisubstantite) – същото като съзидателен икокореномически обтит.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(making ecocorenomic obtisubstantite) – същото като съзидателно икокореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (making ecocorenomic
obtite), съзидателен икокореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен съзидателен статут (вътрешно-присъщ съзидателен 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 съзидателен икокореномически статут* (internal making
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия обтит
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата съзидателност*
(ecocorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност);
съзидателен обтит на икокореномическия предмет (и съзидателен обтит на съзидателния субтит на икокореномическия предмет). Той е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от съзидателен икотехномическия обтиобективит (вж. съзидателен икотехномически обективит) и съзидателен икономическия обтисубективит (вж. съзидателен икономически
субективит) (както и общо понятие за съзидателен икореномически обтисубстантит (в т.ч. и за съзидателен икономически обтисубективит и съзидателен икотехномически обтиобективит) и съзидателен икоуниреномически обтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови
разновидности), където съзидателният икономически обтисубективит е съзидателна икономическа оценка на съзидателния икотехномически обтиобективит. Съзидателният икокореномически обтит е такава субстантивностна съзидателна оценка на съзидателния икокореномически предмет (респ. на съзидателния икокореномически ингредиент), дадена от съзидателния икокореномически субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научнообоснован 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 съзидателна оценка или
още обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна съзидателна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical ecocorenomic making
appraisement) [на която отговаря обективно-субстантивностният съзидателен икокореномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен съзидателен ингредиент или още обективно отражение на
обективно-необходимия субстантивностен съзидателен ингредиент]; в този
смисъл тя е опосредствено-субстантивностна съзидателна икокореномическа
оценка (респ. опосредствено-субстантивностен съзидателен икокореномически
ингредиент).
Начинът на субективизиране на съзидателния икокореномическия обтит
е съзидателният икокореномически субтит (съзидателният икокореномически субтисубстантит). Съзидателният икокореномически обтит и съзидател-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ният икокореномически субтит са категории на статута на съзидателния
икокореномически предмет* (statute of the making ecocorenomic thing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Съзидателният икокореномическия обтит се снема в съзидателния икокореномически субтит: съзидателният икокореномически субтит е съзидателния
икокореномически обтит в снет вид. Съзидателният икокореномически субит е
скрит в съзидателния икокореномически обтит, а съзидателният икокореномическия обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на
съзидателния икокореномически предмет] се разкрива чрез съзидателния икоконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на съзидателния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо
в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Съзидателен икокореномически обтит (СЗ = съзидателен)
СЗ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СЗ икореномически
ингредиент)
(СЗ икореномически
субстантит;
СЗ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(ecocorenomic obtitranscentite) – същото като съзидателна трансцентитална
икокореномическа заделеност и като съзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (making
ecocorenomic obtiunicentite) – същото като съзидателна уницентитална икокореномическа заделеност и като съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (making
ecocorenomic obticentite) – същото като съзидателна центитална икокореномическа заделеност и като съзидателно центитално икокореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(making ecocorenomic statisubstantite) – същото като съзидателен икокореномически субстантит;
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (making
ecocorenomic substantite), съзидателен икокореномически статит, съзидателен икокореномически статисубстантит, съзидателно икокореномическо
участие, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от съзидателен икономически субективит и съзидателен икотехномически обективит (както и общо понятие за съзидателен икореномически субстантит (в т.ч. и за съзидателен икономически субективит и съзидателен
икотехномически обективит) и съзидателен икоуниреномически субстантит,
които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности),
където съзидателеният икономически субективит е съзидателена икономическа
оценка на съзидателния икотехномически обективит; една от разновидностите
на икокореномическия субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на
икокореномическата съзидателност* (ecocorenomic makingness), последната
като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидносубстантивностният съзидателен икокореномически ингредиент*
(statedly-substantivitical making ecocorenomic ingredient), какъвто е всеки съзидателен икокореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се
прави между съзидателния икономическия субективит и съзидателния 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 съзидателният икокореномически субект има към природата на наблю88
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------давания и оценявания съзидателен икокореномически предмет, което означава
според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна,
съзидателният икотехномически обективит е общо понятие за съзидателен
икотехномически обтиобективит и съзидателен икотехномически субтиобективит, а съзидателният икономически субективит е общо понятие за съзидателен икономически обтисубективит и съзидателен икономически
субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на съзидателния
икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и
оценяването на съзидателния икокореномически субстантит, което се извършва от съзидателния икокореномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически
субект.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Съзидателен икокореномически субстантит (СЗ = съзидателен)
СЗ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СЗ икореномически
ингредиент)
(СЗ икореномически
субстантит;
СЗ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (making
ecocorenomic subtiincentite) – същото като съзидателна икокореномическа феност и като съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(making ecocorenomic subtisubstantite) – същото като съзидателен икокореномически субтит.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(making ecocorenomic subtisubstantite) – същото като съзидателно икокореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТ*
(making
ecocorenomic subtite), съзидателен икокореномически субтисубстантит, (*) –
външен съзидателен статут (външно-присъщ съзидателен 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 съзидателен икокореномически статут* (external
making ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия
субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата съзидателност* (ecocorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); съзидателен субтит на икокореномическия предмет (и съзидателен субтит на съзидателния обтит на икокореномическия предмет). Той е
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от съзидателния икотехномически субтиобективит (вж. икотехномически обективит) и съзидателния икономически субтисубективит (вж. съзидателен икономически субективит) (както и общо понятие за съзидателен икореномически субтисубстантит (в т.ч. и за съзидателен икономически субтисубективит
и съзидателен икотехномически субтиобективит) и съзидателен икоуниреномически субтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където съзидателният икономически субтисубективит е съзидателна икономическа оценка на съзидателния икотехномически субтиобективит. Съзидателният икокореномическият субтит е такава субстантивностна съзидателна оценка на съзидателния икокореномически предмет
(респ. на съзидателния икокореномически ингредиент), дадена от съзидателния 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 вът91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------решни оценяващи възможности не му позволяват да постигне повече): това е
субективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна съзидателна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical making ecocorenomic appraisement
[на която отговаря субективно-субстантивностният съзидателен икокореномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен
съзидателен ингредиент или още субективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен съзидателен ингредиент]; в този смисъл тя е
непосредствено-субстантивностна съзидателна икокореномическа оценка
(респ. непосредствено-субстантивностен съзидателен икокореномически ингредиент).
Съзидателният икокореномически субтит (съзидателният икокореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на съзидателния икокореномическия обтит. Съзидателният икокореномически обтит и съзидателният икокореномически субтит са категории на статута на съзидателния
икокореномически предмет* (statute of the making ecocorenomic thing), като в
частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Съзидателният икорекономически обтит се снема в съзидателния икореномически субтит: съзидателният икокореномически субтит е съзидателния
икокореномически обтит в снет вид. Съзидателният икокореномически субит е
скрит в съзидателния икокореномически обтит, а съзидателният икокореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на
съзидателния икокореномически предмет] се разкрива чрез съзидателния икоконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на съзидателния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо
в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Съзидателен икокореномически субтит (СЗ = съзидателен)
СЗ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СЗ икореномически
ингредиент)
(СЗ икореномически
субстантит;
СЗ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(making ecocorenomic subtitranscentite) – същото като съзидателна икокореномическа ценностност и като съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(making ecocorenomic subtiunicentite) – същото като съзидателен икокореномически диспотит и като съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (making
ecocorenomic subticentite) – същото като съзидателен икокореномически диспотант и като съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (making
ecocorenomic transcentite) – същото като съзидателно трансцентитално икокореномическо участие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (making
ecocorenomic unicentite) – същото като съзидателно уницентитално икокореномическо участие.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЦЕНТИТ*
(making
ecocorenomic centite) – същото като съзидателно центитално икокореномическо участие.
СЪЗИДАТЕЛEН ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (creative economic
dispotant) – същото като творческа центитална икономическа субтизначимост и като творчески икономически субтицентит.
СЪЗИДАТЕЛEН ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (making economic
dispotant) – същото като съзидателна центитална икономическа субтизначимост и като съзидателен икономически субтицентит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (making economic
dispotite) – същото като съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост и като съзидателен икономически субтиуницентит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (making economic charge) (ки)
– във:
съзидателен трудов производствен икономически заряд (същото като текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор);
съзидателен трудов производствен икореномически заряд (същото като
текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен факторен производствен икономически заряд (същото като
текущ съзидателен производствен икономически фактор);
съзидателен факторен производствен икореномически заряд (същото като текущ съзидателен производствен икореномически фактор);
съзидателен физически производствен икономически заряд (същото като
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор);
съзидателен физически производствен икореномически заряд (същото като текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (making economic interest)
– същото като съзидателна икореномическа обтизначимост.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (making economic
interest) (ки) – във:
съзидателен икономически интерес (същото като съзидателна икореномическа обтизначимост);
съзидателен инцентитален икономически интерес (същото като съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиинцентит);
съзидателен трансцентитален икономически интерес (същото като съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтитрансцентит);
съзидателен уницентитален икономически интерес (същото като съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиуницентит);
съзидателен центитален икономически интерес (същото като съзидателна центитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически
обтицентит).
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (making economic
incentite) – същото като съзидателна инцентитална икономическа значимост.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ*
(making
economic obtiincentite) – същото като съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и като съзидателен инцентитален икономически интерес.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (making
economic obtisubjectivit) – вж. икономически съзидателен субективит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (making
economic obtitranscentite) – същото като съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и като съзидателен трансцентитален икономически интерес.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (making economic
obticentite) – същото като съзидателна центитална икономическа обтизначимост и като съзидателен центитален икономически интерес.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБЕКТИВИТ* (making
economic statisubjectivit) – същото като съзидателен икономически субективит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИВИТ* (making economic
subjectivit), съзидателен икономически статисубективит, (*) – външна съзидателна субстантивност (външно-представена съзидателна 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 съзидателна икономическа субстантивност* (external
making economic substantivity)]; една от разновидностите на икономическия субективит (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата съзидателност* (economic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); съзидателен субективит на икономическия предмет (и съзидателен субективит на съзидателния обективит на икономическия предмет). Той е такава
съзидателна икономическа оценка на икотехномическия предмет (в т.ч. и на
икотехномическия ингредиент), дадена от съзидателния икономическия субект, която според субективното му икономическо виждане съответства на
неговия съзидателен икономически интерес, но съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на ингредиета) субективна природа. Икономическият субект субективизира съзидателните икономически предмети (в т.ч. и съзидателните
икономически ингредиенти) и затова по определение (и от субстантивностна
гледна точка) те са субективностни съзидателни икономически предмети*
(subjectivitical making economic things) [в т.ч. и субективностни съзидателни
икономически ингредиенти* (subjectivitical making economic ingredients)]. Ето
защо съзидателната икономическа оценка е субективностна съзидателна
икономическа оценка* (subjectivitical making economic appraisement). Субек96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивното икономическо виждане на икономическия субект за съзидателните
икономически предмети (респ. ингредиенти) е субективностно виждане (тъй
като то произтича от субективната природа на оценяващия субект).
Съзидателният икономически субективит (съзидателният икономически
статисубективит) е начинът на икономизиране на съзидателния икотехномически обективит (казано по-общо, съзидателната икономика е икономизирана съзидателна икотехномика). Съзидателният икотехномически обективит и
съзидателният икономически субективит са категории на съзидателната субстантивност на икореномическия предмет* (making substantivity of the
ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази субстантивност. Съзидателният икотехномически обективит се снема в съзидателния икономически субективит: съзидателният икономически субективит е съзидателния икотехномически обективит в снет вид.
Съзидателният икономически субективит е скрит в съзидателния икотехномически обективит, а съзидателният икотехномически обективит [който е първичната (примитивната) и определящата субстантивност на съзидателния икореномически предмет] се разкрива чрез съзидателния икономически субективит [който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност на съзидателния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
съзидателния икономически субективит са (вж. табл. 1):
(1) съзидателният икономически обтисубективит* (making economic
obtiobjectivit) [същото като обективно-субективностен съзидателен икономически предмет* (objectively-objectivitical making economic thing) и като субектностен съзидателен икономически предмет* (objectiveneous making
economic thing)], респ. обективно-субективностният съзидателен икономически ингредиент* (objectively-objectivitical making economic ingredient)
[същото като субектностен съзидателен икономически ингредиент*
(objectiveneous making economic ingredient)] – когато икономическият субект е
обективно-субективностен съзидателен икономически субект (същото като субектностен съзидателен 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 съзидателна оценка или още обек-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивно отражение на обективно-необходимата субективностна съзидателна
оценка, т.е. е обективно-субективностна съзидателна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical making economic appraisement), което е същото
като субектностна съзидателна икономическа оценка* (subjectiveneous
making economic appraisement) [на която отговаря обективно-субективностният съзидателен икономически ингредиент, който е обективно-изискван
субективностен съзидателен ингредиент или още обективно отражение на
обективно-необходимия субективностен съзидателен ингредиент]. В този смисъл тя е опосредствено-субективностна съзидателна икономическа оценка
(респ. опосредствено-субективностен съзидателен икономически ингредиент).
(2) съзидателният икономически субтисубективит* (making economic
subtiobjectivit) [същото като субективно-субективностен съзидателен икономически предмет* (subjectively-subjectivitical making economic thing) и като
субективистичен съзидателен икономически предмет* (subjectivistical making economic thing)], респ. субективно-субективностният съзидателен икономически ингредиент* (subjectively-subjectivitical making economic
ingredient) [същото като субективистичен съзидателен икономически ингредиент* (subjectivistical making economic ingredient)] – когато съзидателният
икономически субект е субективно-субективностен съзидателен икономически субект (същото като субективистичен съзидателен икономически
субект); при него субективностната съзидателна 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 съзидателна субективностна
оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата съзидателна субективностна оценка, т.е. е субективно-субективностна съзидателна
икономическа
оценка*
(subjectively-subjectivitical
making
economic
appraisement), което е същото като субективистична съзидателна икотехномическа оценка* (subjectivistical making ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективно-субективностният съзидателен икономически ингредиент, който е субективно-изискван съзидателен субективностен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия субективностен съзидателен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредственосубективностна съзидателна икономическа оценка (респ. непосредственосубективностен съзидателен икономически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателния икореномически ингредиент според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на съзидателния икотехномически субективит при тях (СЗ = съзидателен)
СЗ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СЗ икореномически
ингредиент)
(СЗ икореномически
субстантит;
СЗ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (making
economic subtiincentite) – същото като съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост и като съзидателна икономическа феност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБЕКТИВИТ* (making
economic subtisubjectivit) – вж. съзидателен икономически субективит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ* (making
economic subtitranscentite) – същото като съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост и като съзидателна икономическа ценност.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (making
economic subtiunicentite) – същото като съзидателен уницентитална икономическа субтизначимост и като съзидателен икономически диспотит.
СЪЗИДАТЕЛEН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (creative economic
subticentite) – същото като творческа центитална икономическа субтизначимост и като творчески икономически диспотант.
СЪЗИДАТЕЛEН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (making economic
subticentite) – същото като съзидателна центитална икономическа субтизначимост и като съзидателен икономически диспотант.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (making economic
transcentite) – същото като съзидателна трансцентитална икономическа значимост.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРУД* (making economic labour) –
същото като текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (making economic factor)
(ки) – във:
интегрален съзидателен производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор;
съзидателен производствен икономически фактор;
съзидателен трудов производствен икономически фактор;
съзидателен физически производствен икономически фактор;
текущ съзидателен производствен икономически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (making economic
unicentite) – същото като съзидателна уницентитална икономическа значимост.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФИЗИТ* (making economic physite) –
същото като текущ съзидателен физически производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (making economic centite) –
същото като съзидателна центитална икономическа значимост.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ДИСПОТАНТ*
(making
ecorenomic dispotant) – същото като съзидателен икореномически субтицентит и като съзидателно центитално икореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (making ecorenomic
dispotite) – същото като съзидателен икореномически субтиуницентит и като
съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (making ecorenomic
incentite) – същото като съзидателно инцентитално икореномическо участие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (making
ecorenomic obtiincentite) – същото като съзидателна инцентитална икореномическа заделеност и като съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ* (making
ecorenomic obtisubstantite) – същото като съзидателен икореномически обтит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (making ecorenomic
obtite), съзидателен икореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен съзидателен статут (вътрешно-присъщ съзидателен 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 съзидателен икореномически статут* (internal making ecorenomic
statute)]; една от разновидностите на икореномическия обтит (вж.) и един от
конкретните изрази на икореномическата съзидателност* (ecorenomic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субс101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------танциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); съзидателен
обтит на икореномическия предмет (и съзидателен обтит на съзидателния субтит на икореномическия предмет). Съзидателният икореномически обтит е такава субстантивностна съзидателна оценка на икореномическия предмет (респ.
на икореномическия ингредиент), дадена от съзидателния 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 съзидателна оценка или още
обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна съзидателна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical making ecorenomic appraisement [на
която отговаря обективно-субстантивностният съзидателен икореномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен съзидателен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия
субстантивностен съзидателен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредственосубстантивностна съзидателна икореномическа оценка (респ. опосредственосубстантивностен съзидателен икореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на съзидателния икореномически обтит е
съзидателният икореномически субтит (съзидателният икореномически
субтисубстантит). Съзидателният икореномически обтит и съзидателният
икореномически субтит са категории на статута на съзидателния икореномически предмет* (statute of the making ecorenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Съзидателният икореномически обтит се снема в съзидателния икореномически
субтит: съзидателният икореномически субтит е съзидателния икореномически обтит в снет вид. Съзидателният икореномически субит е скрит в съзидателния икореномически обтит, а съзидателният икореномически обтит [който
е първичният (примитивният) и определящият статут на съзидателния икореномически предмет] се разкрива чрез съзидателния иконоремически субтит
[който е вторичният (производният) и решаващият статут на съзидателния
икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на съзидателния икореномически обтит са съзидателният икотех-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически обтиобективит (вж. икотехномически обективит) и съзидателният икономически обтисубективит (вж. икономически субективит).
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ* (making
ecorenomic obtitranscentite) – същото като съзидателн трансцентитална икореномическа заделеност и като съзидателн трансцентитално икореномическо
обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (making
ecorenomic obtiunicentite) – същото като съзидателна уницентитална икореномическа заделеност и като съзидателно уницентитално икореномическо
обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(making
ecorenomic obticentite) – същото като съзидателна центитална икореномическа заделеност и като съзидателно центитално икореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(ecorenomic statisubstantite) – същото като съзидателен икореномически субстантит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ (making
ecorenomic statisubstantite) – същото като съзидателен икореномически статит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИТ* (making ecorenomic
statite), съзидателен икореномически субстантит, съзидателен икореномически статисубстантит, (*) – общо понятие за съзидателен икореномически
субтит и съзидателен икореномически обтит, които са негови разновидности
[то е или съзидателен икореномически субтит, или съзидателен 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 съзидателност* (ecorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно
функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният съзидателен икореномически ингредиент* (statedly-substantivitical making
ecorenomic ingredient), какъвто е всеки съзидателен икореномически ингреди103
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ент изобщо. Разграничението, което се прави между съзидателния икореномически субтит и съзидателния икореномически обтит, е от гледна точка на
природата на наблюдението и оценяването на съзидателния икореномически
статит, което се извършва от съзидателния икореномическия субект, т.е. според неговия статут. От своя страна, съзидателният икореномически обтит е
общо понятие за съзидателен икотехномически обтиобективит и съзидателен икономически обтисубективит, а икореномическият субтит е общо понятие за съзидателен икотехномически субтиобективит и съзидателен
икономически субтисубективит [(вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според субстантивностната икореномическа
ингредиентност , т.е. според субстанциалната природа на съзидателните икореномически предмети (дали тя, съответно, тя е обективна или субективна),
т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отношението, което съзидателният икореномически субект има към природата на
наблюдавания и оценявания съзидателен икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност]. Вж.
икореномически субект.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБСТАНТИТ*
(making
ecorenomic substantite), съзидателен икореномически статит, съзидателен
икореномически статисубстантит, съзидателно икореномическо участие,
(*) – общо понятие за съзидателен икономически субективит и съзидателен
икотехномически обективит, които са негови разновидности [то е или съзидателен икономически субективит, или съзидателен 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 съзидателност* (ecorenomic makingness), последната като състояние на
пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на
възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният
съзидателен икореномически ингредиент* (statedly-substantivitical making
ecorenomic ingredient), какъвто е всеки съзидателен икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между съзидателния икономически субективит и съзидателния икотехномически обективит, е според тяхната субстанциална природа (дали тя, съответно, е обективна или субективна),
т.е. според тяхната субстанциалност, и по-специално от гледна точка на отно104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------шението, което съзидателеният икореномически субект има към природата на
наблюдавания и оценявания съзидателен икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя
страна, съзидателният икотехномически обективит е общо понятие за съзидателен икотехномически обтиобективит и съзидателен икотехномически
субтиобективит, а съзидателният икономически субективит е общо понятие
за съзидателен икономически обтисубективит и съзидателен икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на съзидателения икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на съзидателния икореномически субстантит, което се извършва от съзидателния икореномически субект). Вж. икореномически субект.

СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (making
ecorenomic subtiincentite) – същото като съзидателна икореномическа феност
и като съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ* (making
ecorenomic subtisubstantite) – същото като съзидателен икореномически субтит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (making ecorenomic
subtite), съзидателен икореномически субтисубстантит, (*) – външен съзидателен статут (външно-присъщ съзидателен 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
съзидателен икореномически статут* (external making ecorenomic statute)];
една от разновидностите на икореномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата съзидателност* (ecorenomic makingness),
последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и
информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност); съзидателен субтит на икореномическия предмет (и съзидателен субтит на съзидателния обтит на икореномическия предмет). Съзидателният икореномически субтит е такава субстантивностна съзидателна оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от съзидателния икореномически субект,
която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 съзидателна оценка или още субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е субективносубстантивностна съзидателна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical making ecorenomic appraisement [на която отговаря субективносубстантивностният съзидателен икореномически ингредиент, който е
субективно-изискван субстантивностен съзидателен ингредиент или още
субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен съзидателен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна икореномическа съзидателан оценка (респ. непосредствено-субстантивностен съзидателен икореномически ингредиент).
Съзидателният икореномически субтит (съзидателният икореномически
субтисубстантит) е начинът на субективизиране на съзидателния икореномически обтит. Съзидателният икореномически обтит и съзидателният икореномически субтит са категории на статута на съзидателния икореномически предмет* (statute of the making ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Съзидателният икореномически обтит се снема в съзидателния икореномически субтит:
съзидателният икореномически субтит е съзидателния икореномически обтит
в снет вид. Съзидателният икореномически субит е скрит в съзидателния икореномически обтит, а съзидателният икореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на съзидателния икореномически
предмет] се разкрива чрез съзидателния иконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на съзидателния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на съзидателния икореномически субтит са съзидателният икотехномически субтиобективит (вж. съзидателен икотехномически обективит) и
съзидателният икономически субтисубективит (вж. съзидателен икономически субективит).

СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(making ecorenomic subtitranscentite) – същото като съзидателна икореномическа ценностност и като съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (making
ecorenomic subtiunicentite) – същото като съзидателен икореномически диспотит и като съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (making
ecorenomic subticentite) – същото като съзидателен икореномически диспотант и като съзидателно центитално икореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (making
ecorenomic transcentite) – същото като съзидателно трансцентитално икореномическо участие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРУД* (making ecorenomic labour)
– същото като текущ съзидателен трудов производствен икореномически
фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
УНИЦЕНТИТ*
(making
ecorenomic unicentite) – същото като съзидателно уницентитално икореномическо участие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФИЗИТ* (making ecorenomic
physite) – същото като текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (making ecorenomic
centite) – същото като съзидателно центитално икореномическо участие.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ДИСПОТАНТ*
(making
ecotechnomic dispotant) – същото като съзидателен центитален икотехномически субтипринос и като съзидателен субтицентит.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ДИСПОТИТ*
(making
ecotechnomic dispotite) – същото като съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос и като съзидателен икотехномически субтиуницентит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (making ecotechnomic
charge) (ки) – във:
съзидателен трудов производствен икотехномически заряд (същото като
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор);

107

363

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен факторен производствен икотехномически заряд (същото
като текущ съзидателен производствен икотехномически фактор);
съзидателен физически производствен икотехномически заряд (същото
като текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНЦЕНТИТ*
(making
ecotechnomic incentite) – същото като съзидателен инцентитален икотехномически принос.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБЕКТИВИТ* (making ecotechnomic objectivit), съзидателен икотехномически статиобективит, (*) –
вътрешна съзидателна 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 съзидателна икотехномическа субстантивност* (internal making ecotechnomic substantivity)]; една от разновидностите
на икотехномическия обективит (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата съзидателност* (ecotechnomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); съзидателен обективит на икотехномическия предмет (и съзидателен обективит на съзидателния субективит на икотехномическия предмет). Той е такава съзидателна икотехномическа оценка на
съзидателния икотехномически предмет (в т.ч. и на съзидателния икотехномически ингредиент), дадена от съзидателния икотехномическия субект, която според субективното му икотехномическо виждане съответства на неговия
съзидателен икотехномически интерес, но съобразно с неговата (на предмета,
в т.ч. и на ингредиета) обективна природа. Икотехномическият субект обективизира съзидателните икотехномически предмети (в т.ч. и съзидателните икотехномически ингредиенти) и затова по определение (и от субстантивностна
гледна точка) те са обективностни съзидателни икотехномически предмети* (objectivitical making ecotechnomic things) [в т.ч. и обективностни съзидателни икотехномически ингредиенти* (objectivitical making ecotechnomic
ingredients)]. Ето защо съзидателната икотехномическата оценка е обективностна съзидателна икотехномическа оценка* (objectivitical making
ecotechnomic appraisement). Субективното икотехномическо виждане на икотехномическия субект за съзидателните икотехномически предмети (респ. ин108
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------гредиенти) 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 съзидателния икотехномически обективит е съзидателния икономически субективит (съзидателния икономически
статисубективит) (казано по-общо, съзидателната икономика е икономизирана
съзидателна икотехномика). Съзидателният икотехномически обективит и съзидателният икономически субективит са категории на съзидателната субстантивност на икореномическия предмет* (making substantivity of the
ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази субстантивност. Съзидателният икотехномически обективит се снема в съзидателния икономически субективит: съзидателния икономически субективит е съзидателният икотехномически обективит в снет
вид. Съзидателнияг икономически субективит е скрит в съзидателния икотехномически обективит, а съзидателният икотехномически обективит [който е
първичната (примитивната) и определящата субстантивност на съзидателния
икореномически предмет] се разкрива чрез съзидателния икономически субективит [който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност на
съзидателния икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
съзидателния икотехномически обективит са (вж. табл. 1):
(1) съзидателният икотехномически обтиобективит* (making
ecotechnomic obtiobjectivit) [същото като обективно-обективностен съзидателен икотехномически предмет* (objectively-objectivitical making
ecotechnomic thing) и като обектностен съзидателен икотехномически
предмет* (objectiveneous making ecotechnomic thing)], респ. обективнообективностният съзидателен икотехномически ингредиент* (objectivelyobjectivitical making ecotechnomic ingredient) [същото като обектностен съзидателен икотехномически ингредиент* (objectiveneous making ecotechnomic
ingredient)] – когато съзидателният икотехномически субект е обективнообективностен съзидателен икотехномически субект (същото като обектностен съзидателен икотехномически субект); при него обективностната
съзидателна 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
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана съзидателна обективностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата
обективностна съзидателна оценка, т.е. е обективно-обективностна съзидателна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical making ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна съзидателна икотехномическа оценка* (objectiveneous making ecotechnomic appraisement) [на
която отговаря обективно-обективностният съзидателен икотехномически ингредиент, който е обективно-изискван съзидателен обективностен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия
обективностен съзидателен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредственообективностна съзидателна икотехномическа оценка (респ. опосредственообективностен съзидателен икотехномически ингредиент);
(2) съзидателният икотехномическия субтиобективит* (making
ecotechnomic subtiobjectivit) [същото като субективно-обективностен съзидателен икотехномически предмет* (subjectively-objectivitical making
ecotechnomic thing) и като обективистичен съзидателен икотехномически
предмет* (objectivistical making ecotechnomic thing)], респ. субективнообективностният
съзидателен
икотехномически
ингредиент*
(subjectively-objectivitical making ecotechnomic ingredient) [същото като обективистичен съзидателен икотехномически ингредиент* (objectivistical
making ecotechnomic ingredient)] – когато съзидателният икотехномически субект е субективно-обективностен съзидателен икотехномически субект
(същото като обективистичен съзидателен икотехномически субект); при
него обективностната съзидателна 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 съзидателна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата обективностна съзидателна
оценка, т.е. е субективно-обективностна съзидателна икотехномическа
оценка* (subjectively-objectivitical making ecotechnomic appraisement), което е
същото като обективистична съзидателна икотехномическа оценка*
(objectivistical making ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективно-обективностният съзидателен икотехномически ингредиент, който е
субективно-изискван обективностен съзидателен ингредиент или още субективно отражение на обективно-необходимия обективностен съзидателен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-обективностна съзидателна
икотехномическа оценка (респ. непосредствено-обективностен съзидателен
икотехномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателния икореномически ингредиент според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото на съзидателния икотехномически обективит при тях (СЗ = съзидателен)
СЗ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СЗ икореномически
ингредиент)
(СЗ икореномически
субстантит;
СЗ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (making
ecotechnomic obtiincentite) – същото като съзидателен инцентитален икотех112
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически обтипринос и като съзидателна инцентитална икотехномическа
зададеност.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (making
ecotechnomic obtiobjectivit) – вж. съзидателен икотехномически обективит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (making
ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икотехномически обтиобективит, съзидателна икотехномическа зададеност, (*) – икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икотехномически субект [на обективностен икотехномически субект*
(objectivitical making 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 съзидателност* (ecotechnomic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателният икотехномически обтипринос е съзидателен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна съзидателна
оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна съзидателна оценка, т.е. е обективно-обективностна съзидателна
икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical making ecotechnomic
appraisement), което е същото като обектностна съзидателна икотехномическа оценка* (objectiveneous making ecotechnomic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното икореномическо обтиучастие. Съзидателният икореномически обтипринос е форма на съществуване на съзидателната обтиикотехномическа енергия* (making obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна
обтиикотехномическа активност* (making obtiecotechnomic activity) (вж.
обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена съзидателна обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
съзидателна
обтиикотехномическа
потенциалност*
(making
obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателният икотехномически обтипринос е обективен съзидателен
икотехномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим съзидателен
икотехномически ингредиент* (objectively-indispensable making ecotechnomic
ingredient) [на обективно-изискван съзидателен икотехномически ингредиент* (objectively-required making ecotechnomic ingredient)] и в частност – на
обективно-необходим съзидателен икотехномически принос* (objectivelyindispensable making ecotechnomic contribution) [на обективно-изискван съзидателен икотехномически принос* (objectively-required making ecotechnomic
contribution]. По-своята природа той е оптимален съзидателен икотехномически ингредиент* (optimal making ecotechnomic ingredient) [в частност оптимален съзидателен 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 съзидателен икотехномически
принос* (individual objectively-indispensable making ecotechnomic contribution)
(съкратено: индивидуалнонеобходим съзидателен икотехномически принос), фирмен обективнонеобходим съзидателен икотехномически принос*
(firm objectively-indispensable making ecotechnomic contribution) (съкратено:
фирменонеобходим съзидателен икотехномически принос), обществен
обективнонеобходим съзидателен икотехномически принос* (social
objectively-indispensable making ecotechnomic contribution) (съкратено: общественонеобходим съзидателен икотехномически принос) и т.н.
Съзидателният икотехномически обтипринос акцентира върху дейността
на съзидателния икотехномически субект, който формира структурата на съзидателния икотехномически обтиингредиент, последният в качеството му на
икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа
същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на съзидателния икотехномически обтипринос са: (1) съзидателен трансцентитален
икотехномическа обтипринос (същото като съзидателен икотехномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтитрансцентит и същото като съзидателна трансцентитална икотехномическа заделеност и като съзидателна трансцентитална икотехномическа
зададеност), (2) съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос
(същото като съзидателен икотехномически обтиинцентит и същото като съзидателна центитална икотехномическа заделеност и като съзидателна инцентитална икотехномическа зададеност), (3) съзидателен центитален икономически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтицентит и същото като съзидателна инцентитална икотехномическа заделеност
и като съзидателна центитална икотехномическа зададеност), (4) съзидателен уницентитален икономически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтиуницентит и същото като съзидателна уницентитална
икотехномическа заделеност и като съзидателна уницентитална икотехномическа зададеност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под съзидателен икотехномически обтипринос обикновено се подразбира съзидателен
трансцентитален икотехномически обтипринос. Вж. и фиг. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитален икотехномически принос;
СЗ икотехномически трансцентит
(СЗ трансцентитално икотехномическо участие;
СЗ икотехномически принос)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

116

372

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ икономическа
значимост;
СЗ икономически
субективит

СЗ икотехномически принос;
СЗ икотехномически обективит

СЗ икореномическо участие;
СЗ икореномически субстантит

СЗ икономическа
субтизначимост;
СЗ икономически
субтисубективит;
СЗ икономическа
реализираност

СЗ икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтиобективит;
СЗ икотехномическа
реализираност

СЗ икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтисубстантит;
СЗ икореномическа
реализираност

СЗ икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтисубективит;
СЗ икономически
интерес

СЗ икотехномически обтипринос;
СЗ икотехномически обтиобективит;
СЗ икотехномическа
зададеност

СЗ икореномическо
обтиучастие;
СЗ икореномически
обтисубстантит;
СЗ икореномическа
заделеност

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

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

Уницентитален ИТОП

Трансцентитален ИТОП

Инцентитален
ИТОП

Центитален
ИТОП

(икотехномически обтиуницентит)

(икотехномически обтитрансцентит)

(икотехномически обтиинцентит)

(икотехномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИТОП]

[вътрешна определеност на
ИТОП]

[външна определеност на
ИТОП]

[общо понятие
за определност
на ИТОП]

{уницентитална икотехномическа заделеност;

{трансцентитална икотехномическа заделеност;

{инцентитална икотехномическа заделеност;

{центитална
икотехномическа заделеност;

уницентитална икотехномическа зададеност}

трансцентитална икотехномическа зададеност}

инцентитална
икотехномическа зададеност}

центитална
икотехномически зададеност}

(вид икотехномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

(вид икотехномическо явление)

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

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

Сътворителен
(пригоден) уницентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) трансцентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) инцентитален
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) центитален ИТОП

(сътворителен
икотехномически обтиуницентит)

(сътворителен
икотехномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икотехномически обтиинцентит)

(сътворителен
икотехномически обтицентит)

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

уницентитална икотехномическа обтипригодност}

трансцентитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

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

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

Работен (сметена уницентитален ИТОП

Работен (сметен)
трансцентитален
ИТОП

Работен (сметен) инцентитал-ен ИТОП

Работен (сметен) центитален
ИТОП

(работен икотехномически
обтиуницентит)

(работен икотехномически
обтитрансцентит)

(работен икотехномически
обтиинцентит)

(работен икотехномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТОП]

{работна уницентитална
икотехномическа заделеност;

{работна трансцентитална
икотехномическа заделеност;

{работна инцентитална
икотехномическа заделеност;

{работна центитална икотехномическа
заделеност;

работна уницентитална
икотехномическа зададеност;

работна трансцентитална
икотехномическа зададеност;

работна инцентитална
икотехномическа зададеност;

работна центитална икотехномическа
зададеност;

уницентитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

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

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

Творчески (ползваем) уницентитален ИТОП

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

(творчески икотехномически
обтиуницентит)

(творчески икотехномически
обтитрансцентит)

(творчески икотехномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТОП]

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

{творческа
уницентитална икотехномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{творческа
инцентитална
икотехномическа заделеност;

{творческа
центитална
икотехномическа заделеност;

творческа уницентитална
икотехномичсска зададеност;

творческа
трансцентитална икотехномическа зададеност;

творческа инцентитална
икотехномическа зададеност;

творческа
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
трансцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТОП

(изпълнителен
икотехномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икотехномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТОП]

[външно състояние на външната определеност на ИТОП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТОП]

{изпълнителна
уницентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
инцентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
центитална
икотехномическа заделеност;

изпълнителна
уницентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

изпълнителна
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

транасцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

122

378

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

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

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

Съзидателен
(изгоден) уницентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) трансцентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) инцентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) центитален ИТОП

(съзидателен
икотехномически обтиуницентит)

(съзидателен
икотехномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икотехномически обтиинцентит)

(съзидателен
икотехномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТОП]

{съзидателна
уницентитална икотехномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икотехномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икотехномическа заделеност;

съзидателна
уницентитална икотехномическа зададеност;

съзидателна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

съзидателна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

съзидателна
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

инцентитална
икотехномическа обтиизгодност}

центитална
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехно-мическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)

123

379

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) уницентитален ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) трансцентитален
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) инцентитален ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) центитален ИТОП

(унисъзидателен икотехномически обтиуницентит)

(унисъзидателен икотехномически обтитрансцентит)

(унисъзидателен икотехномически обтиинцентит)

(унисъзидателен икотехномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТОП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТОП]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИТОП]

[цялостно състояние на общата определеност на ИТОП]

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

{унисъзидателна уницентитална икотехномическа заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икотехномическа
заделеност;

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

Икотехномически обтипринос
(ИТОП)
(икотехномически обтисубстантит)

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

Сустатитен
ИТОП

Субстатен
ИТОП

Запасов
ИТОП

Сустатантен
ИТОП

(икотехномически обтисустатит)

(икотехномически обтисубстат)

(икотехномически обтизапас)

(икотехномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИТОП]

[вътрешно същество на
ИТОП]

[външно същество на
ИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИТОП]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТОП

(сътворителен
икотехномически обтисустатит)

(сътворителен
икотехномически
обтисубстат)

(сътворителен
икотехномически обтизапас)

(сътворителен
икотехномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТОП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИТОП]

[общо състояние на външното същество
на ИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
икотехномическа обтипригодност}

{запасова
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант на икотехномически
сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

Работен (сметен) сустатитен
ИТОП

Работен (сметен)
субстатен ИТОП

Работен (сметен) запасов
ИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИТОП

(работен икотехномичес-ки
обтисустатит)

(работен икотехномически обтисубстат)

(работен икотехномически
обтизапас)

(работен икотехномически
обтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИТОП]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
ИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Изпълнителен
(задоволява-щ)
сустатитен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТОП

(изпълнителен
икотехномически обтисустатит)

(изпълнителен
икотехномически
обтисубстат)

(изпълнителен
икотехномически обтизапас)

(изпълнителен
икотехномически обтисустатант)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТОП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТОП

(съзидателен
икотехномически обтисустатит)

(съзидателен
икотехномически обтисубстат)

(съзидателен
икотехномически обтизапас)

(съзидателен
икотехномически обтисустатант)

[вътрешно състояние на външното същество на ИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИТОП]

{запасова
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

[вътрешно със- [вътрешно състояние на цятояние на вътлостното съще- решното същестство на ИТОП]
во на ИТОП]
{сустатитна
{субстатна
икотехномиикотехномическа обтиизческа обтиизгодност}
годност}
(вид съдържа- (вид съдържание
ние на икотехна икотехнономически сусмическа субстит)
танция)
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Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТОП
(унисъзидателен икотехномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИТОП]
{икотехномическа обтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатитен ИТОП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИТОП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТОП

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

(унисъзидателен икотехномически обтизапас)

(унисъзидателен
икотехномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество на ИТОП]

[цялостно състояние на общото същество на
ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икотехномическаобти удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС
ecotechnomic obticontribution) (ки) – във:
съзидателен икотехномически обтипринос;
съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос;
съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос;
съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос;
съзидателен центитален икотехномически обтипринос.

(making

СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(making ecotechnomic obtitranscentite) – същото като съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос и като съзидателна трансцентитална
икотехномическа зададеност.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (making
ecotechnomic obtiunicentite) – същото като съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и като съзидателна уницентитална икотехномическа зададеност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (making
ecotechnomic obticentite) – същото като съзидателен центитален икотехномически обтипринос и като съзидателна центитална икотехномическа зададеност.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (making ecotechnomic
contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен
икотехномически обективит, (*) – икотехномически ингредиент, който количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икотехномически субект [на обективностен съзидателен икотехномически субект*
(objectivitical making ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за съзидателен икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтиобективит) и съзидателен икотехномически обтипринос
(същото като съзидателен икотехномически обтиобективит) (вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия принос (вж.) и един от
конкретните изрази на икотехномическата съзидателност* (ecotechnomic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното икореномическо участие. Съзидателният икотехномически принос е форма на съществуване на съзидателната икотехреномическа енергия* (making ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената съзидателна икотехномическа
активност* (making ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност).
Той е кинестично опредметена съзидателна икотехномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена съзидателна икотехномическа потенциалност* (making ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Съзидателният икотехномически принос акцентира върху дейността на
съзидателения икотехномически субект, който формира структурата на съзидателния 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 икотехно131
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическия принос са: (1) съзидателен трансцентитален икотехномическа
принос (същото като съзидателен икотехномически трансцентит и като съзидателно трансцентитално икотехномическо участие), (2) съзидателен инцентитален икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически инцентит и като съзидателно инцентитално икотехномическо участие), (3) съзидателен центитален икономически принос (същото като съзидателен икотехномически центит и като съзидателно центитално икотехномическо участие), (4) съзидателен уницентитален икономически принос (същото като съзидателен икотехномически уницентит и като съзидателно уницентитално икотехномическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено
друго, под съзидателен икотехномически принос обикновено се подразбира
съзидателният трансцентитален икотехномически принос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитален икотехномически принос;
СЗ икотехномически трансцентит
(СЗ трансцентитално икотехномическо участие;
СЗ икотехномически принос)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на съзидателния икотехномически принос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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 негови разновидности са
(1) съзидателен икотехномически субтипринос (съзидателен икотехномически субтиобективит) и (2) съзидателен икотехномически обтипринос (съзидателен икотехномически обтиобективит) (фиг. 2).

СЗ икономическа
значимост;
СЗ икономически
субективит

СЗ икотехномически принос;
СЗ икотехномически обективит

СЗ икореномическо участие;
СЗ икореномически субстантит

СЗ икономическа
субтизначимост;
СЗ икономически
субтисубективит;
СЗ икономическа
реализираност

СЗ икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтиобективит;
СЗ икотехномическа
реализираност

СЗ икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтисубстантит;
СЗ икореномическа
реализираност

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

СЗ икотехномически обтипринос;
СЗ икотехномически обтиобективит;
СЗ икотехномическа
зададеност

СЗ икореномическо
обтиучастие;
СЗ икореномически
обтисубстантит;
СЗ икореномическа
заделеност

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

Икотехномически
принос
(ИТП)
(икотехномически обективит)

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

Уницентитален ИТП

Трансцентитален ИТП

Инцентитален
ИТП

Центитален
ИТП

(икотехномически уницентит)

(икотехномически трансцентит)

(икотехномически инцентит)

(икотехномически центит)

[цялостна определеност на
ИТП]

[вътрешна определеност на
ИТП]

[външна определеност на
ИТП]

[общо понятие
за определност
на ИТП]

(вид икотехномически диспозит)

(вид икотехномическа същност)

вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)

Сътворителен
(пригоден) уницентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) трансцентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) инцентитален
ИТП

Сътворителен
(пригоден) центитален ИТП

(сътворителен
икотехномически уницентит)

(сътворителен
икотехномически трансцентит)

(сътворителен
икотехномически инцентит)

(сътворителен
икотехномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИТП]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[общо състояние на външната определеност
на ИТП]

[общо състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа пригодност}

{трансцентитална икотехномическа пригодност}

{инцентитална икотехномическа пригодност}

{центитална
икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

(вид специфант
на икотехномическа същност)

(вид специфант
на икотехномическо явление)

(вид специфант
на икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Работен (сметен) уницентитален ИТП

Работен (сметен)
трансцентитален ИТП

Работен (сметен) инцентитален ИТП

Работен (сметен) центитален
ИТП

(работен икотехномически
уницентит)

(работен икотехномически
трансцентит)

(работен икотехномически
инцентит)

(работен икотехномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТП]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИТП]

{уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икотехномическа сметна задоволеност}

{инцентитална икотехномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическиски диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)

Творчески (ползваем) уницентитален ИТП

Творчески (ползваем) трансцентитален ИТП

Творчески (ползваем) инцентитален ИТП

Творчески (ползваем) центитален ИТП

(творчески икотехномически
уницентит)

(творчески икотехномически
трансцентит)

(творчески икотехномически
инцентит)

(творчески икотехномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТП]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИТП]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващо)
трансцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТП

(изпълнителен
икотехномически уницентит)

(изпълнителен
икотехномически трансцентит)

(изпълнителен
икотехномически инцентит)

(изпълнителен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[външно състояние на външната определеност на ИТП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТП]

{уницентитална икотехномическа задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{инцентитална икотехномическа задоволеност}

{центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

Съзидателен
(изгоден) уницентитален
ИТП

Съзидателен
(изгоден) трансцентитален ИТП

Съзидателен
(изгоден) инцентитален
ИТП

Съзидателен
(изгоден) центитален ИТП

(съзидателен
икотехномически уницентит)

(съзидателен
икотехномически трансцентит)

(съзидателен
икотехномически инцентит)

(съзидателен
икотехномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИТП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТП]

{уницентитална икотехномическа изгодност}

{трансцентитална икотехномическа изгодност}

{инцентиталлна икотехномическа изгодност}

{центиталлна
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехномическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

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

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) уницентитален ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) трансцентитален ИТП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически униценчески трансцентит)
тит)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) инцентитален ИТП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) центитален ИТП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТП]

[цялостно състояние на външната определеност на ИТП]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИТП]

{уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{трансцентитална икотехномическа удовлетвореност}

{инцентитална икотехномическа удовлетвореност}

{центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит
на икотехномическа същност)

(вид специфит
на икотехномическо явление)

(вид специфит
на икотехномически диспозант)

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

Субстатен
ИТП

Запасов
ИТП

Сустатантен
ИТП

(икотехномически сустатит)

(икотехномически субстат)

(икотехномически запас)

(икотехномически сустатант)

[цялостно същество на
ИТП]

[вътрешно същество на
ИТП]

[външно същество на
ИТП]

[общо понятие
за същество
на ИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехреномическа
суперстанта)

(вид икотехномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен ИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТП

Сътворителен
(пригоден)
запасов ИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен ИТП

(сътворителен
икотехномически сустатит)

(сътворителен
икотехномически субстат)

(сътворителен
икотехномически запас)

(сътворителен
икотехномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИТП]

[общо състояние на външното същество
на ИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТП]

{икотехномическа пригодност}

{сустатитна
икотехномическа пригодност}

{субстатна
икотехномическа пригодност}

{запасова
икотехномическа пригодност}

{сустатантна
икотехномическа пригодност}

(вид икокореномически специфант)

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Икотехномически принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТП
(сътворителен
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИТП]
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Работен (сметен) ИТП
(работен икотехреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИТП]
{икотехномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

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

Работен (сметен) сустатитен
ИТП

Работен (сметен) субстатен
ИТП

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

(работен икотехномически
сустатит)

(работен икотехномически
субстат)

(работен икотехномичес-ки
запас)

(работен икотехреномически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на външното същество
на ИТП]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИТП]

{сустатитна
икотехномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески (ползваем) сустатитен ИТП

Творчески (ползваем) субстатен ИТП

Творчески
(ползваем)
запасов ИТП

Творчески
(ползваем) сустатантин ИТП

(творчески икотехномически
сустатит)

(творчески икотехреномически
субстат)

(творчески
икотехномически запас)

(творчески икотехреномически сустатант)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТП]

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

{сустатитна
икотехномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

141

397

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТП

(изпълнителен
икотехномически сустатит)

(изпълнителен
икотехномически субстат)

(изпълнителен
икотехномически запас)

(изпълнителен
икотехномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИТП]

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

{сустатитна
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
икотехномическа задоволеност}

{запасова
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИТП

Съзидателен
(изгоден) запа-сов ИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТП

(съзидателен
икотехномически сустатит)

(съзидателен
икотехномически субстат)

(съзидателен
икотехномически запас)

(съзидателен
икотехномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[вътрешно
състояние на
външното същество на
ИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИТП]

{икотехномическа изгодност}

{сустатитна
икотехномическа изгодност}

{субстатна
икотехномическа игодноност}

{запасова
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
икотехномическа изгодност}

(вид
икотехномическо съдържание)

(вид съдържание на икотехреномически
сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на
икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

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

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен
ИТП

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатант-ен ИТП

(унисъзидателен икотехномически сустатит)

(унисъзидателен
икотехномически субстат)

(унисъзидателен икотехноми-чески запас)

(унисъзидателен икотехномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на ИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИТП]

{сустатитна
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС (making ecotechnomic
contribution) (ки) – във:
съзидателеникотехномически принос;
съзидателен инцентитален икотехномически принос;
съзидателен трансцентитален икотехномически принос;
съзидателен уницентитален икотехномически принос;
съзидателен центитален икотехномически принос.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СТАТИОБЕКТИВИТ* (making
ecotechnomic statiobjectivit) – същото като съзидателен икотехномически
обективит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (making
ecotechnomic subtiincentite) – същото като съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос и като съзидателна икотехномическа феност.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИОБЕКТИВИТ* (making
ecotechnomic subtiobjectivit) – вж. съзидателен икотехномически обективит.
143

399

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (making
ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икотехномически субтиобективит, (*) – икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя като
обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икотехномически субект [на обективностен съзидателен икотехномически субект* (objectivitical making
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 съзидателност* (ecotechnomic makingness), последната
като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателният икотехномически субтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана обективностна съзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна съзидателна оценка, т.е. е
субективно-обективностна съзидателна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical making ecotechnomic appraisement), което е същото като
обективистична съзидателна икотехномическа оценка* (objectivistical
ecotechnomic making appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното икореномическо субтиучастие. Съзидателният икотехномически субтипринос е
форма на съществуване на съзидателната субтиикотехномическа енергия*
(making subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна субтиикотехномическа активност* (making subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена съзидателна субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна субтиикотехномическа потенциалност* (making subtiecotechnomic potentiality)
(вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Съзидателният икотехномически субтипринос акцентира върху дейността
на съзидателния икотехномически субект, който формира структурата на съзидателния 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 съзида144
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до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телния икотехномически субтипринос са: (1) съзидателен трансцентитален
икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически
субтитрансцентит и същото като съзидателна икотехномическа ценностност и като съзидателно икотехномическо усърдие), (2) съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтиинцентит и като съзидателна икотехномическа феност), (3)
съзидателен центитален икономически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтицентит и като съзидателен икотехномически диспотант), (4) съзидателен уницентитален икономически субтипринос (същото
като съзидателен икотехномически субтиуницентит и като съзидателен икотехномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под съзидателен икотехномически субтипринос обикновено се подразбира съзидателеният трансцентитален икотехномически субтипринос. Вж. и фиг. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитален икотехномически принос;
СЗ икотехномически трансцентит
(СЗ трансцентитално икотехномическо участие;
СЗ икотехномически принос)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на съзидателния икотехномически субтипринос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ икономическа
значимост;
СЗ икономически
субективит

СЗ икотехномически принос;
СЗ икотехномически обективит

СЗ икореномическо участие;
СЗ икореномически субстантит

СЗ икономическа
субтизначимост;
СЗ икономически
субтисубективит;
СЗ икономическа
реализираност

СЗ икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтиобективит;
СЗ икотехномическа
реализираност

СЗ икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтисубстантит;
СЗ икореномическа
реализираност

СЗ икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтисубективит;
СЗ икономически
интерес

СЗ икотехномически обтипринос;
СЗ икотехномически обтиобективит;
СЗ икотехномическа
зададеност

СЗ икореномическо
обтиучастие;
СЗ икореномически
обтисубстантит;
СЗ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Съзидателен икотехномически субтипринос и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателния икотехномически субтипринос и тяхното масто сред
разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ингредиентната
същностна икотехномическа стратификационност и ценностната икотехномическа ингредиентност (ИТСП – икотехномически субтипринос)

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

Уницентитална ИТСП

Трансцентитална ИТСП

Инцентитална
ИТСП

Центитална
ИТСП

(икотехномически субтиуницентит)

(икотехномически субтитрансцентит)

(икотехномически субтиинцентит)

(икотехномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИТСП]

[вътрешна определеност на
ИТСП]

[външна определеност на
ИТСП]

[общо понятие
за определност
на ИТСП]

{уницентитална икотехномическа реализираност;

{трансцентитална икотехномическа реализираност;

{инцентитална икотехномическа реализираност;

{центитална
икотехномическа реализираност;

икотехномически диспотит}

икотехномическо усърдие}

икотехномическа феност}

икотехномически диспотант}

(вид икотехномически диспо-зит)

(вид икотехномическа същност)

(вид икотехномическо явление)

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

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

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) центитална ИТСП

(сътворителен
икотехномически субтиуницентит)

(сътворителен
икотехномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икотехномически субтиинцентит)

(сътворителен
икотехномически субтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИТСП]

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

[общо състояние
на общата определеност на
ИТСП]

{сътворителна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{сътворителна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{сътворителна
центитална
икотехномическа реализираност;

сътворителен
икотехномически диспотит;

сътворително
икотехномическо усърдие;

сътворителна
икотехномическа феност;

сътворителен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтипригодност}

трансцентитална икотехномическа субтипригодност}

инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

центитална
икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

(вид специфант
на икотехномическа същност)

(вид специфант
на икотехномическо явление)

(вид специфант
на икотехномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Работна (сметна) уницентитална ИТСП

Работна (сметна)
трансцентитална ИТСП

Работна (сметна) инцентитална ИТСП

Работна (сметно) центитална
ИТСП

(работен икотехномически
субтиуницентит)

(работен икотехномически
субтитрансцентит)

(работен икотехномически
субтиинцентит)

(работен икотехномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТСП]

{работна уницентитална
икотехномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{работна инцентитална
икотехномическа реализираност;

{работна центитална икотехномическа
реализираност;

работен икотехномически
диспотит;

работно икотехномическо
усърдие
(икотехномическо усилие);

работна икотехномическа
феност;

работен икотехномически
диспотант;

уницентитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

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

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

Творческа (ползваема) уницентитална ИТСП

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИТСП

Творческа (ползваема) инцентитална ИТСП

Творческа (ползваема) центитална ИТСП

(творчески икотехномически
субтиуницентит)

(творчески икотехномически
субтитрансцентит)

(творчески икотехномическисубтиинцентит)

(творчески икотехномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИТСП]

[творческо външно състояние
на общата определеност на
ИТСП]

{творческа
уницентитална икотехномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{творческа
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{творческа
центитална
икотехномическа реализираност;

творчески
икотехномически диспотит;

творческо икотехномическо
усърдие
(икотехномическо умение);

творческа
икотехномическа феност;

творчески икотехномически
диспотант;

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

центитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

151

407

(разновидност
на форма на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
ИТСП

(изпълнителен
икотехномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икотехномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икотехномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икотехномически субтицентит)

(изпълнителен
икотехномически субтиобективит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТСП]

[външно състояние на външната определеност на ИТСП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТСП]

[външно състояние на
ИТСП]

{изпълнителна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
центитална
икотехномическа реализираност;

изпълнителен
икотехномически диспотит;

изпълнително
икотехномическо усърдие;

изпълнителна
икотехномическа феност;

изпълнителен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

{изпълнителна
икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) центитална ИТСП

(съзидателен
икотехномически субтиуницентит)

(съзидателен
икотехномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икотехномически субтиинцентит)

(съзидателен
икотехномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на външна-та определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТСП]

{съзидателна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икотехномическа реализираност;

съзидателен
икотехномически диспотит;

съзидателно
икотехномическо усърдие;

съзидателна
икотехномическа феност;

съзидателен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтиизгодност}

трансцентитална икотехномическа субтиизгодност}

инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

центитална
икотехномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехномическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИТСП

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

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИТСП

(унисъзидателен (унисъзидателен
икотехномиикотехномически субтиучески субтитницентит)
рансцентит)

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

(унисъзидателен икотехномически субтицентит)

[цялостно състояние на външната определеност на
ИТСП]

[цялостно състояние на общата
определеност на
ИТСП]

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИТСП]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТСП]

{унисъзидателна уницентитална икотехномическа реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икотехномическа
реализираност;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикотехномичестална икотехка реализираномическа реаност;
лизираност;

унисъзидателен икотехномически диспотит;

унисъзидателно
икотехномическо усърдие;

унисъзидателна икотехномическа феност;

унисъзидателен икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икотехномичес-ка субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически диспозит)

(вид специфит
на икотехномическа същност)

(вид специфит
на икотехномическо явление)

(вид специфит
на икотехномически диспозант)

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

156

412

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ …
до СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ

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

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 състояние на общото
същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Съзидателен
(изгоден)
ИТСП
(съзидателен
икотехномически субтисубстантит)

Изпълнителен
(задоволява-щ)
сустатитен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТСП

(изпълнителен
икотехномически субтисустатит)

(изпълнителен
икотехномически
субтисубстат)

(изпълнителен
икотехномически субтизапас)

(изпълнителен
икотехномически субтисустатант)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен
ИТСП

Съзидателен (изгоден) субстатен
ИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТСП

(съзидателен
икотехномически субтисустатит)

(съзидателен
икотехномически субтисубстат)

(съзидателен
икотехномически субтизапас)

(съзидателен
икотехномически субтисустатант)

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) ИТСП
(унисъзидателен икотехномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИТСП]
{икотехномическа субтиудовлетвореност}
(вид икотехномически специфит)

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатитен ИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТСП

(унисъзидател- (унисъзидателен
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)

СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС
ecotechnomic subticontribution) (ки) – във:
съзидателен икотехномически субтипринос;
съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос;
съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос;
съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос;
съзидателен центитален икотехномически субтипринос.

(making

СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(making ecotechnomic subtitranscentite) – същото като съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос и като съзидателно икотехномическо
усърдие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (making
ecotechnomic subtiunicentite) – същото като съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос и като съзидателен икотехномически диспотит.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (making
ecotechnomic subticentite) – същото като съзидателен центитален икотехномически субтипринос и като съзидателен икотехномически диспотант.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (making
ecotechnomic transcentite) – същото като съзидателен трансцентитален икотехномически принос.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ТРУД* (making ecotechnomic
labour) – същото като текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
УНИЦЕНТИТ*
(making
ecotechnomic unicentite) – същото като съзидателен уницентитален икотехномически принос.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (making ecotechnomic
factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен производствен икотехномически фактор;
съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
съзидателен физически производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икотехномически
фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФИЗИТ* (making ecotechnomic
physite) – същото като текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (making ecotechnomic
centite) – същото като съзидателен центитален икотехномически принос.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (making
ecounirenomic dispotant) – същото като съзидателен икоуниреномически субтицентит и като съзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (making
ecounirenomic dispotite) – същото като съзидателен икоуниреномически субтиуницентит и като съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (making
ecounirenomic incentite) – същото като съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (making
ecounirenomic obtiincentite) – същото като съзидателна инцентитална икоуниреномическа заделеност и като съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(making ecounirenomic obtisubstantite) – същото като съзидателен икоуниреномически обтит.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(making ecounirenomic obtisubstantite) – същото като съзидателно икоуниреномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (making ecounirenomic obtite), съзидателен икоуниреномически обтисубстантит, (*) – вътрешен съзидателен статут (вътрешно-присъщ съзидателен 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 съзидателен икоуниреномически статут*
(internal making ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност* (ecounirenomic makingness), последната като състояние
на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание)
на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); съзидателен обтит на икоуниреномическия предмет (и
съзидателен обтит на съзидателния субтит на икоуниреномическия предмет).
Той е съзидателния икотехномически обтиобективит (вж. съзидателен
икотехномически обективит) и съзидателния икономически обтисубективит (вж. съзидателен икономически субективит), взети заедно в тяхното ця162
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лостно единство. Съзидателният икоуниреномически обтит е такава субстантивностна съзидателна оценка на икоуниреномическия предмет (респ. на икоуниреномическия ингредиент), дадена от съзидателения икоуниреномическия субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован
обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни
условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес:
това е обективно-изисквана съзидателна субстантивностна оценка или
още обективно отражение на обективно-необходима субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна съзидателена икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical making ecounirenomic
appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният съзидателен икоуниреномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен съзидателен ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен съзидателен ингредиент]; в този смисъл
тя е опосредствено-субстантивностна съзидателна икоуниреномическа оценка
(респ. опосредствено-субстантивностен съзидателен икоуниреномически
ингредиент).
Начинът на субективизиране на съзидателния икоуниреномически обтит е съзидателният икоуниреномически субтит (съзидателният икоуниреномически субтисубстантит). Съзидателният икоуниреномически обтит и икосъзидателният униреномически субтит са категории на статута на съзидателния икоуниреномически предмет* (statute of the making ecounirenomic thing),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Съзидателният икоуниреномически обтит се снема в съзидателния
икоуниреномически субтит: съзидателният икоуниреномически субтит е икоусъзидателния ниреномически обтит в снет вид. Съзидателният икоуниреномически субит е скрит в съзидателния икоуниреномически обтит, а съзидателният икоуниреномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на съзидателния икоуниреномически предмет] се разкрива чрез
съзидателния икоуниноремически субтит [който е вторичният (производният)
и решаващият статут на съзидателния икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Съзидателен икоуниреномически обтит (СЗ = съзидателен)
СЗ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СЗ икоуниреномически
ингредиент)
(СЗ икоуниреномически
субстантит;
СЗ икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(making ecounirenomic obtitranscentite) – същото като съзидателна трансцентитална икоуниреномическа заделеност и като съзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(making ecounirenomic obtiunicentite) – същото като съзидателна уницентитална икоуниреномическа заделеност и като съзидателно уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (making
ecounirenomic obticentite) – същото като съзидателна центитална икоуниреномическа заделеност и като съзидателно центитално икоуниреномическо
обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ
(making ecounirenomic statisubstantite) – същото като съзидателен икоуниреномически субстантит;
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (making
ecounirenomic substantite), съзидателен икоуниреномически статит, съзидателен икоуниреномически статисубстантит, съзидателно икоуниреномическо участие, (*) – съзидателен икономически субективит и съзидателен
икотехномически обективит, взети заедно в тяхното цялостно единство. Негов частен случай е статидно-субстантивностният съзидателен икоуниреномически ингредиент* (statedly-substantivitical making ecounirenomic
ingredient), какъвто е всеки съзидателен икоуниреномически ингредиент изобщо; една от разновидностите на икоуниреномическия субстантит (вж.) и един
от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност*
(ecounirenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Разграничението, което се прави между съзидателния икономически
субективит и съзидателния 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 съзидателният икоуниреномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания съзидателен икоуниреномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, съзидателният икотехномически обективит е общо понятие за съзидателен икотехномически обтиобективит и съзидателен икотехномически субтиобективит, а икономическият субективит е общо понятие за съзидателен икономически обтисубек165
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивит и съзидателен икономически субтисубективит (вътре във всяка една
от тези двойки понятия разграничението се прави според общностния икореномически статут на съзидателния икореномически субект, т.е. от гледна
точка на природата на наблюдението и оценяването на съзидателния икоуниреномически субстантит, което се извършва от съзидателния икоуниреномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Съзидателен икоуниреномически субстантит (СЗ = съзидателен)
СЗ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СЗ икоуниреномически
ингредиент)
(СЗ икоуниреномически
субстантит;
СЗ икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(making ecounirenomic subtiincentite) – същото като съзидателна икоуниреномическа феност и като съзидателно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(making ecounirenomic subtisubstantite) – същото като съзидателен икоуниреномически субтит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(making ecounirenomic subtisubstantite) – същото като съзидателно икоуниреномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТ*
(making
ecounirenomic subtite), съзидателен икоуниреномически субтисубстантит,
(*) – външен съзидателен статут (външно-присъщ съзидателен 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 съзидателен икоуниреномически статут*
(external making ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност* (ecounirenomic makingness), последната като състояние
на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание)
на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност); съзидателен субтит на икоуниреномическия предмет (и
съзидателен субтит на съзидателния обтит на икоуниреномическия предмет).
Той е съзидателният икотехномически субтиобективит (вж. съзидателен
икотехномически обективит) и съзидателеният икономически субтисубективит (вж. съзидателен икономически субективит), взети заедно в тяхното
цялостно единство. Съзидателният икоуниреномически субтит е такава субстантивностна съзидателна оценка на съзидателния икоуниреномическия предмет (респ. на съзидателния икоуниреномически ингредиент), дадена от съзидателения 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 найдобрият 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 съзидателена субстантивностна оценка или
още субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна съзидателена икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical making ecounirenomic
appraisement [на която отговаря субективно-субстан-тивностният съзида168
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен икоуниреномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен съзидателен ингредиент или още субективно отражение на
обективно-необходимия субстантивностен съзидателен ингредиент]; в този
смисъл тя е непосредствено-субстантивностна съзидателна икоуниреномическа оценка (респ. непосредствено-субстантивностен съзидателен икоуниреномически ингредиент).
Съзидателният икоуниреномически субтит (съзидателният икоуниреномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на съзидателния
икоуниреномически обтит. Съзидателният икоуниреномически обтит и съзидателният икоуниреномически субтит са категории на статута на съзидателния икоуниреномически предмет* (statute of the making ecounirenomic thing),
като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Съзидателният икореуниномически обтит се снема в съзидателния
икореномически субтит: съзидателният икоуниреномически субтит е съзидателният икоуниреномически обтит в снет вид. Съзидателният икоуниреномически субит е скрит в съзидателния икоуниреномически обтит, а съзидателният икоуниреномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на съзидателния икоуниреномически предмет] се разкрива чрез
съзидателния икоуниноремически субтит [който е вторичният (производният)
и решаващият статут на съзидателния икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Съзидателен икоуниреномически субтит (СЗ = съзидателен)
СЗ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СЗ икоуниреномически
ингредиент)
(СЗ икоуниреномически
субстантит;
СЗ икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(making ecounirenomic subtitranscentite) – същото като съзидателна икоуниреномическа ценностност и като съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(making ecounirenomic subtiunicentite) – същото като съзидателен икоуниреномически диспотит и като съзидателно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (making
ecounirenomic subticentite) – същото като съзидателен икоуниреномически диспотант и като съзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (making
ecounirenomic transcentite) – същото като съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (making
ecounirenomic unicentite) – същото като съзидателно уницентитално икоуниреномическо участие.
СЪЗИДАТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЦЕНТИТ*
(making
ecounirenomic centite) – същото като съзидателно центитално икоуниреномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(making incentital economic interest) – същото като съзидателна инцентитална
икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиинцентит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (making incentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), съзидателен икотехномически обтиинцентит, съзидателна инцентитална икотехномическа заделеност, съзидателна
инцентитална икотехномическа зададеност, (*) – съзидателен 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 съзидателен икотехномически субект [на обективностен съзидателен икотехномически
субект* (objectivitical making 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 съзидателност* (ecotechnomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателният инцентитален икотехномически обтипринос е
съзидателен икотехномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана обективностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна съзидателна оценка, т.е. е
обективно-обективностна съзидателна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical making ecotechnomic appraisement), което е същото като
обектностна съзидателна икотехномическа оценка* (objectiveneous making
ecotechnomic appraisement). Съзидателното инцентитално икотехномическо
обтиучастие е форма на съществуване на съзидателната инцентитална
обтиикотехномическа енергия* (making incentital obtiecotechnomic energy)
(вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна инцентитална обтиикотехномическа активност*
(making incentital obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена съзидателна инцентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна
инцентитална обтиикотехномическа потенциалност* (making incentital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на съзидателния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ инцентитална
икономическа
значимост;
СЗ икономически
инцентит
(СЗ инцентитално
икономическо
участие;
СЗ инцентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на съзидателното инцентитално икореномическо
участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателният инцентитален икотехномически обтипринос са:
съзидателен възпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (making reproductional incentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен производствен инцентитален икотехномически обтипринос* (making
production incentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен разменен инцентитален икотехномически обтипринос* (making exchange incentital
ecotechnomic obticontribution), съзидателен разпределителен инцентитален
икотехномически обтипринос* (making distributional incentital ecotechnomic
obticontribution), съзидателен потребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (making consumption incentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен стопанствен инцентитален икотехномически обтипринос* (making protoecotechnomizing incentital ecotechnomic obticontribution),
съзидателен следпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (making post-production incentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен предипотребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (making before-consumption incentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен посреднически инцентитален икотехномически обтипринос*
(making intermediationary incentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен
бизнес инцентитален икотехномически обтипринос* (making business
incentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен алокативен инцентитален икотехномически обтипринос* (making allocative incentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос* (individual making incentital ecotechnomic
obticontribution), фирмен съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос* (firm making incentital ecotechnomic obticontribution), обществен
съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос* (social making
incentital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателен инцентитален усвояван икотехномически
обтипринос* (making incentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и съзидателен инцентитален създаван икотехномически обтипринос* (making
incentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателния инцентитален икотехномически обтипринос са (1)
съзидателен сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос*
4
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до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(making sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически обтисустатит* (making incentital
ecotechnomic obtisustatite)], (2) съзидателен субстатен инцентитален икотехномически обтипринос* (making substatum incentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически
обтисубстат* (making incentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) съзидателен запасов инцентитален икотехномически обтипринос* (making stock
incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически обтизапас* (making incentital ecotechnomic
obtistock)], (4) съзидателен сустатантен инцентитален икотехномически
обтипринос* (making sustatantal incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически обтисустатант*
(making incentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

5

432

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Сустатитен
ИЦИТОП

Субстатен
ИЦИТОП

Запасов
ИЦИТОП

Сустатантен
ИЦИТОП

(инцентитален икотехномически обтисустатит;

(инцентитален икотехномически обтисубстат;

(инцентитален
икотехномически обтизапас;

(инцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно същество на
ИЦИТОП]

[външно същество на
ИЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТОП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТОП]

[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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до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТОП

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

Работен (сметен) запасов
ИЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТОП

(работен инцентитален икотехномически обтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтиинцентит)

работен субстатен икотехномически обтиинцентит)

работен запасов
икотехномически обтиинцентит)

работен сустатантен икотехномически обтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
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 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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)

СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(making incentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), съзидателен икотехномически инцентит, (*) – съзидателен инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икотехномически субект [на обективностен съзидателен икотехномически субект* (objectivitical making ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за
съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като съзи12
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателен икотехномически субтиинцентит и като съзидателна икотехтомическа феност) и съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос
(същото като съзидателен икотехномически обтиинцентит и като съзидателна инцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една
от разновидностите на инцентиталния икотехномически принос (вж.) и един
от конкретните изрази на икотехномическата съзидателност*
(ecotechnomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Съзидателният инцентитален икотехномически принос е форма на съществуване на съзидателната инцентитална икотехномическа енергия (making
incentital ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената съзидателна инцентитална икотехномическа
активност* (making incentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа
активност). Той е кинестично опредметена съзидателна инцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна инцентитална икотехномическа потенциалност* (making incentital
ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на съзидателния икотехномически принос (вж. фиг.
1).

13

440

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателен инцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на съзидателното инцентитално икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателния инцентитален икотехномически принос са (1) съзидателен сустатитен инцентитален икотехномически принос* (making
sustatitic incentital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически сустатит* (making incentital ecotechnomic
sustatite)], (2) съзидателен субстатен инцентитален икотехномически
принос* (making substatum incentital ecotechnomic contribution) [същото като
съзидателен инцентитален икотехномически субстат* (making incentital
ecotechnomic substatum)], (3) съзидателен запасов инцентитален икотехномически принос* (making stock incentital ecotechnomic contribution) [същото
като съзидателен инцентитален икотехномически запас* (making incentital
ecotechnomic stock)], (4) съзидателен сустатантен инцентитален икотехномически принос* (making sustatantal incentital ecotechnomic contribution)
[същото като съзидателен инцентитален икотехномически сустатант*
(making 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Инцентитален
икотехномически принос
(ИЦИТП)
(инцентитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ИЦИТП

Субстатен
ИЦИТП

Запасов
ИЦИТП

Сустатантен
ИЦИТП

(инцентитален икотехномически
сустатит;

(инцентитален икотехномически
субстат;

(инцентитален
икотехномически запас;

(инцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТП]

[вътрешно същество на
ИЦИТП]

[външно същество на
ИЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИЦИТП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
инцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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до СЪЗИДАТЕЛЕН 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)

СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (making incentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), съзидателен икотехномически субтиинцентит, съзидателна икотехномическа феност, (*) – съзидателен 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 съзидателен
икотехномически субект [на обективностен съзидателен икотехномически
субект* (objectivitical making ecotechnomic subject)] в икотехномическото
възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика). Съзидателният инцентитален икотехномически субтипринос е съзи23
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателен икотехномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана обективностна съзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна съзидателна оценка, т.е. е
субективно-обективностна съзидателна икотехномическа оценка*
(subjectively-objectivitical making ecotechnomic appraisement), което е същото
като обективистична съзидателна икотехномическа оценка* (objectivistical
making ecotechnomic appraisement); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на
икотехномическата съзидателност* (ecotechnomic makingness), последната
като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие. Съзидателният инцентитален
икотехномически субтипринос е форма на съществуване на съзидателната
инцентитална субтиикотехномическа енергия* (making incentital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената съзидателна инцентитална субтиикотехномическа активност* (making incentital subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена съзидателна инцентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна инцентитална субтиикотехномическа потенциалност* (making incentital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателния
икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на съзидателното инцентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателният инцентитален икотехномически субтипринос са:
съзидателен възпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос* (making reproductional incentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен производствен инцентитален икотехномически субтипринос*
(making production incentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен разменен инцентитален икотехномически субтипринос* (making exchange
incentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен разпределителен инцентитален икотехномически субтипринос* (making distributional incentital
ecotechnomic subticontribution), съзидателен потребителен инцентитален
икотехномически субтипринос* (making consumption incentital ecotechnomic
subticontribution), съзидателен стопанствен инцентитален икотехномически субтипринос* (making protoecotechnomizing incentital ecotechnomic
subticontri-bution), съзидателен следпроизводствен инцентитален икотехномически субтипринос* (making post-production incentital ecotechnomic
subticontribution), съзидателен предипотребителен инцентитален икотехномически субтипринос* (making before-consumption incentital ecotechnomic
subticontribution), съзидателен посреднически инцентитален икотехномически субтипринос* (making intermediationary incentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен бизнес икотехномически субтипринос* (business
incentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен алокативен инцентитален икотехномически субтипринос* (making allocative incentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икохномическа обхватност се разграничават индивидуален съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос* (individual making incentital ecotechnomic subticontribution), фирмен съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос* (firm making incentital ecotechnomic subticontribution),
обществен съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос*
(social making incentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателен инцентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (making incentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и
съзидателен инцентитален създаван икотехномически субтипринос*
(making incentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателния инцентитален икотехномически субтипринос са
(1) съзидателен сустатитен инцентитален икотехномически субтипри26
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до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------нос* (making sustatitic incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като
съзидателен инцентитален икотехномически субтисустатит* (making
incentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) съзидателен субстатен инцентитален икотехномически субтипринос* (making substatum incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически субтисубстат* (making incentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3)
съзидателен запасов инцентитален икотехномически субтипринос*
(making stock incentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически субтизапас* (making incentital
ecotechnomic subtistock)], (4) съзидателен сустатантен инцентитален
икотехномически субтипринос* (making sustatantal incentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като съзидателен инцентитален икотехномически субтисустатант* (making incentital ecotechnomic subtisustatant)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Инцентитален
икотехномически субтипринос
(ИЦИТСП)
(инцентитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТСП

Субстатен
ИЦИТСП

Запасов
ИЦИТСП

Сустатантен
ИЦИТСП

(инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(инцентитален
икотехномически субтизапас;

(инцентитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно същество на
ИЦИТСП]

[външно същество на
ИЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

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

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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

СЪЗИДАТЕЛЕН ОБТИИНЦЕНТИТ (making obtiincentite) (ки) – във:
съзидателен икореномически обтиинцентит (същото като съзидателна
инцентитална икореномическа заделеност и като съзидателно инцентитално
икореномическо обтиучастие);
СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (making
production economic charge) (ки) – във:
съзидателен факторен производствен икономически заряд (същото като
текущ съзидателен производствен икономически фактор);
съзидателен трудов производствен икономически заряд (същото като текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен физически производствен икономически заряд (същото като
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор).
СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(making production economic factor) (подразбиран като предметностен съзидателен производствен икономически фактор) (*) – интерпретация на производствения икономически фактор xp като опредметеност xwp на съзидателната ценност на производствения икономически фактор W(xwp) и като нейна
факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е
ценностна икономическа оценка на съзидателното усърдие на производствения икотехномически фактор W (xwp) [същото като икотехномическо усърдие
(на производствения икотехномически фактор) и като факторно икотехномическо усърдие* (factor ecotechnomic diligence), следователно съзидателният производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на
това усърдие] и която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството
й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа ценност от производствения икономически фактор при
осъществяването на икономическа дейност (на икономическа активност), при
която се създава икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този
смисъл представлява факторова ценностна производствена икономическа
опредметеност и служи като един от идентификаторите на ценностните и
усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа оценка на съзидателния
производствен икотехномически фактор (вж. съзидателен производствен
икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на съзидателния производствен икономически фактор са интегралният съзидателен производствен икономически фактор xwp(Y) и текущият съзидателен производствен икономически фактор xwp(X). Според производствената
икономическа факторност форми на неговото съществуване са съзидателният трудов производствен икономически фактор lwp и съзидателният физически производствен икономически фактор hwp, зависимостта между които се
основава върху зависимостта между съзидателната ценност на трудовия
производствен икономически фактор W(lwp) [респ. ценността на трудовия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икономически фактор W(lp)] и съзидателната ценност на физическия производствен икономически фактор W(hwp) [респ. ценността на
физическия производствен икономически фактор W(hp)], а оттам – и върху
зависимостта между съзидателното усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор [същото като трудово икотехномическо усърдие (на
трудовия производствен икотехномически фактор)] и съзидателното усърдие на физическия производствен икотехномически фактор [същото като физическо икотехномическо усърдие (на физическия производствен икотехномически фактор)]. Според ценностната икономическа ингредиентност форми
на неговото съществуване са творческият производствен икономически фактор xup и работният производствен икономически фактор xvp, зависимостта
между които се основава върху зависимостта между творческата ценност на
производствения икономически фактор W(xup) [респ. полезността на производствения икономически фактор U(xp)] и работната ценност на производствения икономически фактор W(xvp) [респ. стойността на производствения икономически фактор V(xp)], а оттам – и върху зависимостта между
творческото усърдие на производствения икотехномически фактор [същото
като икотехномическо умение (на производствения икотехномически фактор)] и работното усърдие на производствения икотехномически фактор
[същото като икотехномическо усилие (на производствения икотехномически
фактор)]. Съзидателният производствен икономически фактор се измерва
двояко: (1) чрез количеството xwp негови предметностни единици (характерни
за съзидателния производствен икономически фактор) и (2) чрез количеството
единици на съзидателната ценност на производствения икономически фактор W(xwp). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен съзидателен производствен икономически фактор*
(labourly-determinate making production economic factor) и физическоопределен съзидателен производствен икономически фактор* (physicallydeterminate making production economic factor). Някои от разновидностите на
съзидателния производствен икономически фактор са показани във фиг. 1. Вж.
също производствени икономически фактори.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен трудов
производствен икономически фактор

Съзидателен физически производствен икон. фактор

Съзидателен
производствен
икономически
фактор

Трудовоопределен съзидателен трудов производствен икономически фактор

Трудово-определен съзидателен физически
производствен
икономически
фактор

Трудовоопределен съзидателен производствен
икономически
фактор

Физическоопределен съзидателен трудов производствен икономически фактор

Физическо-определен съзидателен физически производствен икономически фактор

Физическоопределен съзидателен производствен икономически фактор

Интегрален тру
дово-определен
съзидателен
производствен
икономически
фактор

Текущ трудовоопределен съзидателен производствен икономически фактор

Трудовоопределен съзидателен производствен
икономически
фактор

Интегрален физическо-определен съзидателен производствен икономически фактор

Текущ физическо-определен съзидателен производствен икономически фактор

Физическоопределен съзидателен производствен икономически фактор

Интегрален съзидателен производ.
икономич. фактор

Текущ съзидателен производ.
икономич. фактор

Съзидателен
производствен
икономически
фактор

Фиг. 1. Разновидности на съзидателния производствен икономически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Съзидателният, творческият и работният производствен икономически фактор като съзидателно-инцентитален съзидателно-факторен
икономически спeцифат
Съзидателният производствен икономически фактор xwp (в характерни за съзидателния фактор предметностни единици) [и представен от съзидателната ценност на производствения икономически фактор W(xwp)] има статута на икономическо съдържание, а творческият производствен икономически фактор xup (в характерни за творческия фактор предметностни единици) [и представен от творческата ценност на производствения икономически
фактор W(xup)] и работният производствен икономически фактор xvp (в
характерни за работния фактор предметностни единици) [и представен от работната ценност на производствения икономически фактор W(xvp)] са негови взаимодействащи си икономически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им качество
съзидателният, творческият и работният производствен икономически фактор
образуват вид съзидателно-инцентитален съзидателно-факторен икономически специфат* (makingly-incentital makingly-factor economic specifate)
(вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина съзидателен производствен икономически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от творчески производствен икономически фактор и работен производствен икономически фактор, в които съзидателният
фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен съзидателен производствен икономически фактор* (total makingly-specifatic
making production economic factor) (общ съзидателен фактор на творческия и
работния фактор в границите на икономическия специфат). Един и същ съзидателен производствен икономически фактор може да се прояви в различни
комбинации от творчески и работен производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен фактор
съществува заместване между творческия и работния фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен икономически фактор* (makingly-incentital indifference curve of the
making production economic factor) ICxwp-incm (фиг. 1). За целта се използва означението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xwp m = xwp ( xup, xvp )
за функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен
икономически фактор като функция на творческия производствен икономически фактор xup и работния производствен икономически фактор xvp. Освен
това
mxwpu =

∂xwp ( xup, xvp) ∂xwpm
=
∂xup
∂xup

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на творческия производствен икономически фактор* (marginal makingly-specifatic making factor of the creative production economic factor), а
mxwpv =

∂xwp( xup, xvp) ∂xwpm
=
∂xvp
∂xvp

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на работния
производствен икономически фактор* (marginal makingly-specifatic making
factor of the working production economic factor).
Работен производствен
икономически фактор
xvp
ICxwp-incm

0

xup
Творчески производствен
икономически фактор

Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на съзидателния производствен икономически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Трансформирането на съзидателният производствен икономически фактор
в творчески и работен производствен икономически фактор се определя като
инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на съзидателния производствения икономически фактор* (incentital makinglyspecificitical objectification of the making production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical
economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо],
в т.ч. креативно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на съзидателния производствен икономически фактор* (creative
incentital makingly-specificitical objectification of the making production economic
factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на съзидателния производствен икономически фактор* (working
incentital makingly-specificitical objectification of the making production economic
factor). Обратният процес на трансформиране на творческия и работния производствен икономически фактор в съзидателен производствен икономически
фактор, представен от функцията
xwp m = xwp ( xup, xvp ),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на творческия и работния производствен икономически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the creative and working production economic
factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и на икономическото
интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен
производствен икономически фактор
xwp m = xwp ( xup, xvp )

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния съзидателен производствен икономически
фактор ICxwp-incm. Затова уравнението на кривата ICxwp-incm при дадено равнище
на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен икономически
фактор е
xwp m = xwp ( xup, xvp ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------общ съзидателно-специфатен съзидателен производствен икономически фактор
xwp m = xwp ( xup, xvp ) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на съзидателния производствен икономически фактор ICxwp-incm, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата
на творческия и на работния производствен икономически фактор се променят
в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ съзидателен производствен фактор
може да съответства на различни комбинации на творчески и работен производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат
(като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на творческия и работния производствен икономически фактор (dxup, dxvp) (т.е. при движение на точка по
съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен икономически фактор ICxwp-incm) прирастът на функцията на общия
съзидателно-специфатен съзидателен производствен икономически фактор е
нейният пълен диференциал
dxwp( xup, xvp) =
= mxwpu ( xup, xvp)dxup + mxwpv ( xup, xvp)dxvp

или, което е същото,
dxwp( xup, xvp) =
∂xwp ( xup, xvp)
∂xwp( xup, xvp)
=
dxup +
dxvp.
∂xup
∂xvp

Когато измененията в количествата на творческия и работния производствен икономически фактор се извършват в рамките на дадена съзидателноинцентитална крива на безразличието на съзидателния производствен икономически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен икономически фактор е нулев. Това
е така, защото противоположните изменения в творческия и в работния производствен икономически фактор запазват непроменен техния общ съзидателноспецифатен съзидателен производствен икономически фактор:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dxwp( xup, xvp) =
= mxwpu ( xup, xvp)dxup + mxwpv ( xup, xvp)dxvp = 0.
Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на творческия и работния производствен икономически фактор* (makingly-factorly-equivalent substitution of the creative and
working production economic factor). То е съзидателно-факторно-еквивалентно,
тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към
нула функция на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен
икономически фактор
mxwpu ( xup, xvp )dxup и mxwpv ( xup, xvp )dxvp,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен съзидателен производствен икономически фактор, по отношение
на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателнофакторно-еквивалентно заместване на творческия и работния
производствен икономически фактор* (marginal rate of the makingly-factorlyequivalent substitution of the creative and working production economic factor)
MRXWPSuv =
−

mxwpu ( xup, xvp)
dxvp
=−
=
dxup
mxwpv ( xup, xvp)

∂xwp( xup, xvp) ∂xwp( xup, xvp)
:
.
∂xup
∂xvp

Тя е отрицателна величина [MRXWPS uv < 0] и е равна на отношението
dxvp
dxup

между двата диференциални прираста на количествата на творческия и работния производствен икономически фактор (единият от които е положителен, а
другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwpu ( xup, xvp)
mxwpv ( xup, xvp)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределния съзидателно-специфатен съзидателен фактор на творческия
производствен икономически фактор и пределния съзидателно-специфатен
съзидателен фактор на работния производствен икономически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на творческия и работния производствен икономически фактор MRXWPSuv показва
към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието
на съзидателния производствен икономически фактор ICxwp-incm с колко работни единици трябва да се намали обемът на работния производствен икономически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на творческия производствен икономически фактор с една творческа единица, така че техният общ
съзидателно-специфатен съзидателен производствен икономически фактор да
остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея работен
производствен икономически фактор (с което и стойността намалява), като
икономисаният от това съзидателен производствен икономически фактор (следователно и икономисаната ценност) използва да разшири прилагания от нея
творчески производствен икономически фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и полезността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен
икономически фактор е
xwp m = xwp ( xup, xvp ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix
of the makingly-specifatic making production economic factor) H ( xwp ) uv , която се
състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж.
матрица и икономическа матрица на О. Хесе):

H ( xwp) uv

 ∂ 2 xwp( xup, xvp) ∂ 2 xwp( xup, xvp) 


,
∂xup ∂xvp
∂xup 2

 > 0.
= 2
2
∂ xwp( xup, xvp) ∂ xwp( xup, xvp) 
,


∂xvp ∂xup
∂xvp 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp ) uv елементи с
положителни значения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂ 2 xwp( xup, xvp)
∂ 2 xwp( xup, xvp)
>
0
,
>0
∂xup 2
∂xvp 2

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на творческия производствен икономически фактор и пределният съзидателноспецифатен съзидателен фактор на работния производствен икономически
фактор се увеличават с нарастването на творческия производствен икономически фактор и на работния производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен
фактор на творческия и работния производствен икономически фактор*
(law of the marginal makingly-specifatic making factor increasing of the creatve and
wotking economic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателноспецифатен съзидателен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения съзидателен производствен икономически фактор при нарастване на равнището на творческия производствен икономически фактор и
работния производствен икономически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на творческия производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на работния
производствен икономически фактор техният общ съзидателно-специфатен
съзидателен производствен икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни
фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че
при постоянно равнище на работния производствен икономически фактор,
всяка следваща единица прираст на творческия производствен икономически
фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен съзидателен производствен икономически фактор, както и че при
постоянно равнище на творческия производствен икономически фактор, всяка
следваща единица прираст на работния производствен икономически фактор
също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен съзидателен производствен икономически фактор.
2. Съзидателният, съзидателният трудов и съзидателният физически
производствен икономически фактор като факторно-инцентитален
съзидателно-факторен икономически спeцифат
Съзидателният производствен икономически фактор xwp (в характерни за съзидателния фактор предметностни единици) [и представен от съзидателната ценност на производствения икономически фактор W(xwp)] има статута на икономическо съдържание, а съзидателният трудов производствен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически фактор lwp (в характерни за съзидателния трудов фактор
предметностни единици) [и представен от съзидателната ценност на трудовия производствен икономически фактор W(lwp)] и съзидателният физически производствен икономически фактор hwp (в характерни за съзидателния
физически фактор предметностни единици) [и представен от съзидателната
ценност на физическия производствен икономически фактор W(hwp)] са негови взаимодействащи си икономически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо усърдие е невъзможно. В това им качество съзидателният, съзидателният трудов и съзидателният физически производствен
икономически фактор образуват вид факторно-инцентитален съзидателнофакторен икономически специфат* (factorly-incentital makingly-factor
economic specifate) (вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина съзидателен производствен икономически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от съзидателен трудов производствен икономически фактор и съзидателен физически производствен икономически фактор, в
които съзидателният фактор се е опредметил, и за които той е общ факторноспецифатен съзидателен производствен икономически фактор* (total factorly-specifatic making production economic factor) (общ съзидателен фактор на
съзидателния трудов и съзидателния физически фактор в границите на икономическия специфат). Един и същ съзидателен производствен икономически
фактор може да се прояви в различни комбинации от трудов и физически производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на общия
съзидателно-специфатен фактор съществува заместване между трудовия и физическия фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен икономически фактор* (factorlyincentital indifference curve of the making production economic factor) ICxwp-incf
(фиг. 2). За целта се използва означението
xwp f = xwp (lwp, hwp )

за функцията на общия факторно-специфатен съзидателен производствен икономически фактор като функция на трудовия производствен икономически
фактор lwp и физическия производствен икономически фактор hwp. Освен това
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂xwp(lwp, hwp) ∂xwpm
=
mxwpl =
∂lwp
∂lwp
е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на трудовия
производствен икономически фактор* (marginal makingly-specifatic making
factor of the labour production economic factor), а
mxwph =

∂xwp(lwp, hwp ) ∂xwpm
=
∂hwp
∂hwp

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на физическия производствен икономически фактор* (marginal makingly-specifatic making factor of the physical production economic factor).
Физически производствен
икономически фактор
hwp
ICxwp-incf

0

lwp
Трудов производствен
икономически фактор

Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на съзидателния производствен
икономически фактор

Трансформирането на съзидателният производствен икономически фактор
в трудов и физически производствен икономически фактор се определя като
инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на съзидателния производствен икономически фактор* (incentital factorly-specificitical
objectification of the making production economic factor) [то е разновидност на
специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical economic
objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------трудово инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на съзидателния производствен икономически фактор* (labour incentital factorspecificitical objectification of the making production economic factor) и физическо инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на съзидателния производствен икономически фактор* (physical incentital factorspecificitical objectification of the making production economic factor). Обратният
процес на трансформиране на трудовия и физическия производствен икономически фактор в съзидателен производствен икономически фактор, представен
от функцията
xwp f = xwp (lwp, hwp )

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на трудовия
и физическия производствен икономически фактор* (incentital factorlyspecificitical intensioning of the labour and physical production economic factor)
[то е разновидност на специфичностното икономическо интензиониране*
(specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен съзидателен
производствен икономически фактор
xwp f = xwp (lwp, hwp )

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на съзидателния производствен икономически фактор ICxwp-incf.
Затова уравнението на кривата ICxwp-incf при дадено равнище на общия факторно-специфатен съзидателен производствен икономически фактор е
xwp f = xwp(lwp, hwp) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен съзидателен производствен икономически фактор
xwp f = xwp(lwp, hwp) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
съзидателния производствен икономически фактор ICxwp-incf, която е низходяща
(и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на
трудовия и на физическия производствен икономически фактор се променят в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването
на другото. Положението, че един и същ съзидателен производствен фактор
може да съответства на различни комбинации на трудов и физически производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат
(като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на трудовия и физическия производствен икономически фактор (dlwp, dhwp) (т.е. при движение на точка по
факторно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен икономически фактор ICxwp-incf) прирастът на функцията на общия факторно-специфатен съзидателен производствен икономически фактор е нейният
пълен диференциал
dxwp(lwp, hwp) =
= mxwpl (lwp, hwp)dlwp + mxwph (lwp, hwp)dhwp

или, което е същото,
dxwp(lwp, hwp ) =
∂xwp (lwp, hwp )
∂xwp(lwp, hwp)
=
dlwp +
dhwp.
∂lwp
∂hwp

Когато измененията в количествата на трудовия и физическия производствен икономически фактор се извършват в рамките на дадена факторноинцентитална крива на безразличието на съзидателния производствен икономически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия факторноспецифатен съзидателен производствен икономически фактор е нулев. Това е
така, защото противоположните изменения в трудовия и във физическия производствен икономически фактор запазват непроменен техния общ факторноспецифатен съзидателен производствен икономически фактор:
dxwp(lwp, hwp ) =
= mxwpl (lwp, hwp )dlwp + mxwph (lwp, hwp )dhwp = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на трудовия и физическия производствен икономически фактор* (makingly-factorly-equivalent substitution of the labour and
physical production economic factor). То е съзидателно-факторно-еквивалентно,
тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нула функция на общия факторно-специфатен съзидателен производствен
икономически фактор
mxwpl (lwp , hwp )dlwp и mxwp h (lwp , hwp )dhwp ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
съзидателен производствен икономически фактор, по отношение на което се
конституира факторно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторноеквивалентно заместване на трудовия и физическия производствен икономически фактор* (marginal rate of the makingly-factorly-equivalent
substitution of the labour and physical production economic factor)
MRXWPSlh =
−

mxwpl (lwp, hwp)
dhwp
=−
=
dlwp
mxwph (lwp, hwp )

∂xwp(lwp, hwp) ∂xwp(lwp, hwp)
:
.
∂lwp
∂hwp

Тя е отрицателна величина [MRXWPSlh < 0] и е равна на отношението
dhwp
dlwp

между двата диференциални прираста на количествата на трудовия и физическия производствен икономически фактор (единият от които е положителен, а
другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwpl (lwp, hwp)
mxwph (lwp, hwp )

между пределния факторно-специфатен съзидателен фактор на трудовия производствен икономически фактор и пределния факторно-специфатен съзидателен фактор на физическия производствен икономически фактор. Пределната
норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на трудовия и физическия производствен икономически фактор MRXWPSlh показва към определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен икономически фактор ICxwp-incf с колко единици трябва
да се намали обемът на физическия производствен икономически фактор, кое49
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то да позволи да се увеличи обемът на трудовия производствен икономически
фактор с една единица, така че техният общ факторно-специфатен съзидателен
производствен икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея физически производствен икономически фактор, като икономисаният от това съзидателен производствен икономически
фактор използва да разшири прилагания от нея трудов производствен икономически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен съзидателен производствен
икономически фактор е
xwp f = xwp (lwp, hwp )

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния съзидателен
производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of
the factorly-specifatic making production economic factor) H ( xwp ) lh , която се
състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж.
матрица и икономическа матрица на О. Хесе):
 ∂ 2 xwp(lwp, hwp) ∂ 2 xwp(lwp, hwp ) 


,
∂lwp ∂hwp 
∂lwp 2

H ( xwp) lh =  2
> 0.
∂ xwp(lwp, hwp) ∂ 2 xwp(lwp, hwp ) 
,


∂hwp 2
 ∂hwp ∂lwp


Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp ) lh елементи с
положителни значения
∂ 2 xwp (lwp, hwp )
∂ 2 xwp(lwp, hwp)
>
0
,
>0
∂lwp 2
∂hwp 2

показват, че пределният факторно-специфатен съзидателен фактор на трудовия производствен икономически фактор и пределният факторно-специфатен
съзидателен фактор на физическия производствен икономически фактор се
увеличават с нарастването на трудовия производствен икономически фактор и
на физическия производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторно-специфатен съзидателен фактор на тру50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------довия и физическия производствен икономически фактор* (law of the marginal factor-specifatic making factor increasing of the labour and physical economic
factor). Законът за нарастващия пределен факторно-специфатен съзидателен
фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения съзидателен производствен икономически фактор при нарастване на равнището на
трудовия производствен икономически фактор и на физическия производствен
икономически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на трудовия производствен икономически фактор
или с нарастването на количеството на физическия производствен икономически фактор техният общ факторно-специфатен съзидателен производствен
икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни съзидателни фактори нарастват, което се дължи
на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на физическия производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст
на трудовия производствен икономически фактор изисква изчерпването на все
по-големи порции от общия факторно-специфатен съзидателен производствен
икономически фактор, както и че при постоянно равнище на трудовия производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на физическия производствен икономически фактор също изисква изчерпването на все
по-големи порции от общия факторно-специфатен съзидателен производствен
икономически фактор.
3. Съзидателният, съзидателно-специфатният съзидателен и факторно-специфатният съзидателен производствен икономически фактор
като инцентитален съзидателно-факторен икономически спeцифат
В своя завършен вид съзидателният производствен икономически фактор
има статута на икономическо съдържание, а съзидателно-специфатният съзидателен производствен икономически фактор* (makingly-specifatic making production economic factor)
xwp m = xwp ( xup, xvp )

и факторно-специфатният съзидателен производствен икономически
фактор* (factorly-specifatic making production economic factor)
xwp f = xwp (lwp, hwp )
– на негови взаимодействащи си икономически форми, които са инцентитални
начини на съществуване на съзидателния производствен икономически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и са неотделими една от друга. В това им качество съзидателният производствен икономически фактор, съзидателно-специфатният съзидателен производствен икономически фактор и факторно-специфатният съзидателен производствен икономически фактор образуват вид инцентитален съзидателнофакторен икономически спeцифат* (inscentital makingly-factor economic
specifate). Това показва, че формирането на съзидателния производствен икономически фактор преминава през различни равнища (фиг. 3). В този контекст
съзидателният производствен икономически фактор в неговия завършен вид се
представя като специфатен съзидателен производствен икономически
фактор* (specifatic making production economic factor). С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина специфатен съзидателен производствен икономически фактор се трансформира в двойка съзидателноспецифатен съзидателен производствен икономически фактор и факторноспецифатен съзидателен производствен икономически фактор, които имат общ
специфатен съзидателен производствения икономически фактор* (total
specifatic making production economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфатен съзидателен
производствен икономически фактор

Съзидателноспецифатен съзидателен производствен
икономич. фактор

Факторноспецифатен съзидателен производствен
икономич. фактор

Творчески производствен
икономически
фактор

Работен производствен икономически фактор

Съзидателен
трудов производствен икономически фактор

Съзидателен
физически производствен икономически фактор

Творчески трудов производствен икономически фактор

Работен трудов
производствен
икономически
фактор

Творчески физически производствен икономически фактор

Работен физически производствен икономически фактор

Фиг. 3. Равнища на формиране на специфатният съзидателен производствения икономически фактор

Един и същ специфатен съзидателен производствен икономически фактор
може да се прояви в различни комбинации от съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор. Затова
при непроменена величина на специфатния съзидателен производствен икономически фактор съществува заместване между съзидателно-специфатния и
факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор, като
техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез
инцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен
икономически фактор* (incentital indifference curve of the making production
economic factor) ICxwp-inc (фиг. 4). За целта се въвеждат следните означения:

53

480

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------xwp = xwp ( xwpm , xwp f ) =
= xwp( xwp ( xup, xvp), xwp(lwp, hwp ))
– специфатен съзидателен производствен икономически фактор* (specifatic making production economic factor), както и общ специфатен съзидателен производствен икономически фактор* (total specifatic making production
economic factor) като функция на съзидателно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор
xwp m = xwp ( xup, xvp )

и факторно-специфатния съзидателен производствения икономически фактор
xwp f = xwp (lwp, hwp )
mxwpm ( xwpm , xwp f ) =

∂xwp( xwpm , xwp f )
∂xwpm

– пределнен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния съзидателен производствен икономически фактор* (marginal
specifatic making factor of the makingly-specifatic making production economic
factor),
mxwp f ( xwpm , xwp f ) =

∂xwp ( xwpm , xwp f )
∂xwp f

– пределен специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния
съзидателен производствен икономически фактор* (marginal specifatic making factor of the factorly-specifatic making production economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Факторно-специфатен съзидателен
производствен икономически фактор

xwp f
ICxwp-inc

0
xwp m
Съзидателно-специфатен съзидателен
производствения икономически фактор
Фиг. 4. Инцентитална крива на безразличието на
съзидателния производствен икономически
фактор

Трансформирането на общия специфатен съзидателен производствен икономически фактор в съзидателно-специфатен и факторно-специфатен съзидателен производствен икономически фактор се определя като инцентитално
специфичностно опредметяване на съзидателния производствения икономически фактор* (incentital specificitical objectification of the making production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо
опредметяване* (specificitical economic objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо]. Обратният процес на трансформиране на
съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор в общ специфатен съзидателен производствен икономически фактор, представен от функцията
xwp = xwp( xwpm , xwp f ),
e инцентитално специфичностно интензиониране на трудовия и физическия производствен икономически фактор* (incentital specificitical intensioning of the labour and physical production economic factor) [то е разновидност
на специфичностното икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране изобщо].
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Функцията на общия специфатен съзидателен производствен икономически фактор
xwp = xwp( xwpm , xwp f )

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на специфатния съзидателен на производствен икономически фактор ICxwpinc. Затова уравнението на кривата ICxwp-inc при дадено равнище на общия специфатен съзидателен производствен икономически фактор е
xwp = xwp( xwpm , xwp f ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посоченея еднакъв (постоянен)
общ специфатен съзидателен производствен икономически фактор
xwp = xwp( xwpm , xwp f ) = const.

С движението на точка по инцентиталнта крива на безразличието на специфатния съзидателен производствен икономически фактор ICxwp-inc, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор се променят в противоположна посока като
увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че
един същ съзидателен производствен икономически фактор може да се отдаде
при различни комбинации на съзидателно-специфатния и факторноспецифатния съзидателен производствен икономически фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат.
При произволна промяна на количествата на съзидателно-специфатния и
факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор
(dxwpm , dxwp f )
(т.е. при движение на точка по инцентиталната крива на безразличието на специфатния съзидателен производствен икономически фактор ICxwp-inc) прирастът на функцията на общия специфатен съзидателен производствен икономически фактор е нейният пълен диференциал
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------dxwp = dxwp( xwpm , xwp f ) =
= mxwpm ( xwpm , xwp f )dxwpm +
+ mxwp f ( xwpm , xwp f )dxwp f

или, което е същото,
dxwp = dxwp( xwpm , xwp f ) =
=

∂xwp( xwpm , xwp f )

+

∂xwpm

dxwpm +

∂xwp( xwpm , xwp f )
∂xwp f

dxwp f .

Когато измененията в количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор се извършват в рамките на дадена инцентитална крива на безразличието на специфатния съзидателен производствен икономически фактор, диференциалният
прираст на функцията на общия специфатен съзидателен производствен икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в
съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор запазва непроменена тяхната обща специфатна ценност:
dxwp = dxwp( xwpm , xwp f ) =
= mxwpm ( xwpm , xwp f )dxwpm +
+ mxwp f ( xwpm , xwp f )dxwp f = 0.

Посочената зависимост се определя като като факторно-еквивалентно заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор* (factorly-equivalent
substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic making production
economic factor). То е факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на
заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия специфатен съзидателен производствен икономически фактор
mxwpm ( xwpm , xwp f )dxwpm
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mxwp f ( xwpm , xwp f )dxwp f ,
единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия специфатен съзидателен производствен икономически фактор, по отношение на което се конституира инцентиталната крива на неговото безразличие, се извежда пределната
норма на факторно-еквивалентното заместване на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор* (marginal rate of the factorly-equivalent substitution of the
makingly-specifatic and factorly-specifatic making production economic factor)
MRXWPS mf =
=−

dxwp f
dxwpm

=−

mxwpm ( xwpm , xwp f )
mxwp f ( xwpm , xwp f )

=

∂xwp( xwpm , xwp f ) ∂xwp( xwpm , xwp f )
:
.
∂xwpm
∂xwp f

[

]

Тя е отрицателна величина MRXWPSmf < 0 и е равна на отношението
dxwp f
dxwpm

между двата диференциални прираста на количествата на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или
още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwpm ( xwpm , xwp f )
mxwp f ( xwpm , xwp f )

между пределните специфатни съзидателни фактори на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор. Пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на
съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор MRXWPS mf показва към определена точка от инцентиталната крива на безразличието на специфатния съзидателен производствен икономически фактор ICxwp-inc с колко характерни единици трябва да се
намали обемът на факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор, което да позволи да се увеличи съзидателно-специфатния съ58
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателен производствен икономически фактор с една характерна единица,
така че техният общ специфатен съзидателен производствен икономически
фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което
общностната икономическа единица (например индивидът) намалява прилагания от нея факторно-специфатен съзидателен производствен икономически
фактор, като икономисаният от това общ специфатен съзидателен производствен икономически фактор използва да разшири прилагания съзидателноспецифатен съзидателен производствен икономически фактор.
Функцията на общата специфатна ценност на съзидателния производствен
икономически фактор е
xwp = xwp( xwpm , xwp f ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе инцентитална матрица на специфатния съзидателен производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of the specifatic making
production economic factor) H ( xwp ) mf , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа
матрица на О. Хесе):
H ( xwp ) mf =
 ∂ 2 xwp( xwpm , xwp f ) ∂ 2 xwp ( xwpm , xwp f ) 


,
2


∂xwpm ∂xwp f
∂xwpm
= 2
 > 0.
2
∂
(
,
)
∂
(
,
)
xwp
xwp
xwp
xwp
xwp
xwp
m
f
m
f


,
2


∂
xwp
∂
xwp
∂xwp f
f
m



Включените в главния диагонал на трансцентиталната матрица на О. Хесе
H ( xwp) mf елементи с положителни значения
∂ 2 xwp ( xwpm , xwp f )
∂xwpm

2

∂ 2 xwp( xwpm , xwp f )
∂xwp f

2

> 0,
>0

показват, че пределният специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния съзидателен производствен икономически фактор и пределният
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на съзидателноспецифатния и на общата факторно-специфатния съзидателен производствен
икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен специфатен съзидателен фактор на съзидателно-специфатния и факторноспецифатния съзидателен производствен икономически фактор* (law of
the marginal specifatic making factor increasing of makingly-specifatic and factorlyspecifatic making production economic factor). Законът за нарастващия пределен
специфатен съзидателен фактор на съзидателно-специфатния и факторноспецифатния съзидателен производствен икономически фактор е друг израз на
насищането при изчерпането на дадения специфатен съзидателен производствен икономически фактор при нарастване на равнищата на съзидателно-специфатния и на факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на съзидателно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на факторноспецифатния съзидателен производствен икономически фактор техният общ
специфатен съзидателен производствен икономически фактор се увеличава, но
с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им специфатни съзидателни фактори
нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на факторно-специфатния съзидателен производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на съзидателно-специфатния
съзидателен производствен икономически фактор изисква отдаването на все
по-големи порции от общия специфатен съзидателен производствен икономически фактор, както и при постоянно равнище на съзидателно-специфатния
съзидателен производствен икономически фактор, всяка следваща единица
прираст на факторно-специфатния съзидателен производствен икономически
фактор също изисква отдаването на все по-големи порции от общия специфатен съзидателен производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (making production economic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор;
съзидателен производствен икономически фактор;
съзидателен трудов производствен икономически фактор;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен физически производствен икономически фактор;
текущ съзидателен производствен икономически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (making production ecorenomic charge) (ки) – във:
съзидателен трудов производствен икореномически заряд (същото като
текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор);
съзидателен факторен производствен икореномически заряд (същото като текущ съзидателен производствен икореномически фактор);
съзидателен физически производствен икореномически заряд (същото като текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(making production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен съзидателен производствен икореномически фактор) (*) – общо понятие за съзидателен производствен икономически фактор и съзидателен производствен
икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на
производствения икореномически фактор xp като опредметеност xwp на съзидателната ценностност на производствения икореномически фактор
W (xwp) и като нейна факторна предметна икореномическа оценка и която
ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза
на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икономическа
единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим съзидателен производствен икореномически фактор, който е и общностно-необходим съзидателен производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа ценностност от производствения икореномически
фактор при осъществяването на съзидателна икореномическа дейност (на
съзидателна икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява факторова ценностностна производствена икореномическа опредметеност и
служи като един от идентификаторите на ценностностните (изобщо на транс-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центиталностните) производствени икореномически способности (вж. центитален икореномически диспозат).
Специфично за определеността на съзидателния производствен икореномически фактор xwp е, че двете му разновидности в лицето на съзидателния
производствен икономически фактор xwp и съзидателния производствен
икотехномически фактор xwp се намират във взаимозависимост помежду си.
Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат съзидателният производствен икономически фактор
(изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа
оценка* (objective economic estimatе) на съзидателния производствен икотехномически фактор (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се
представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/
economic function)
xwp = E xwp (xwp)
(вж. икономическа оценка), където Exwp е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), xwp = txwp е
общата икономическа оценка на съзидателния производствен икотехномически фактор (total economic estimatе of the making production ecotechnomic
factor),
axwp =

xwp
xwp

е средната икономическа оценка на съзидателния производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the making production
ecotechnomic factor) и
mxwp =

dxwp
dxwp

е пределната икономическа оценка на съзидателния производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the making production
ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателния икономически и съзидателния икотехномически производствен
фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която
едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж.
икономика и икотехномика).
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на съзидателния производствен икореномически фактор са интегралният съзидателен производствен икореномически фактор xwp (Y) и текущият съзидателен производствен икореномически фактор xwp (X) . Според производствената икономическа факторност форми на неговото съществуване са съзидателният трудов производствен икореномически фактор lwp и съзидателният физически производствен икореномически фактор hwp , зависимостта
между които се основава върху зависимостта между съзидателната ценностност на трудовия производствен икореномически фактор [същото като трудова икореномическа ценностност (на трудовия производствен икореномически фактор)] и съзидателната ценностност на физическия производствен
икореномически фактор [същото като физическа икореномическа ценностност (на физическия производствен икореномически фактор)]. Според
ценностната икономическа ингредиентност форми на неговото съществуване
са творческият производствен икореномически фактор xup и работният
производствен икореномически фактор xvp , зависимостта между които се
основава върху зависимостта между творческата ценностност на
производствения икореномически фактор [същото като икореномическа
полезностност (на производствения икореномически фактор)] и работната
ценностност на производствения икореномически фактор [същото като
икореномическа стойностност (на производствения икореномически
фактор)]. Съзидателният производствен икореномически фактор се измерва
двояко: (1) чрез количеството xwp негови предметностни единици
(характерни за съзидателния производствен икореномически фактор) и (2) чрез
количеството единици на съзидателната ценностност на производствения
икореномически фактор W (xwp) . Според факторната икономическа
определеност
се
разграничават
трудово-определен
съзидателен
производствен икореномически фактор* (labourly-determinate making
production ecorenomic factor) и физическо-определен съзидателен
производствен икореномически фактор* (physically-determinate making
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------making production ecorenomic factor). Някои от разновидностите на съзидателния производствен икореномически фактор са показани във фиг. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен трудов
производствен икореномич. фактор

Съзидателен физически производ.
иконреном. фактор

Съзидателен
производствен
икореномически фактор

Трудовоопределен съзидателен трудов производ.
икореномически фактор

Трудово-определен съзидателен физически
производ. Икореномически
фактор

Трудовоопределен съзидателен производствен
икореномически фактор

Физическоопределен съзидателен трудов производ.
икореномически фактор

Физическо-определен съзидателен физически производ.
икореномически фактор

Физическоопределен съзидателен производствен
икореномически фактор

Интегрален тру
дово-определен
съзидателен
производствен
икореномически фактор

Текущ трудовоопределен съзидателен производствен
икореномически фактор

Трудовоопределен съзидателен производствен
икореномически фактор

Интегрален физическо-определен съзидателен производ.
икореномически фактор

Текущ физическо-определен съзидателен производ.
икореномически фактор

Физическоопределен съзидателен производствен
икореномически фактор

Интегрален съзидателен производ.
икореном. фактор

Текущ съзидателен производ.
икореном. фактор

Съзидателен
производствен
икореномически фактор

Фиг. 1. Разновидности на съзидателния производствен икореномически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Съзидателният, творческият и работният производствен икономически като съзидателно-инцентитален съзидателно-факторен икореномически спeцифат
Съзидателният производствен икореномически фактор xwp (в характерни за съзидателния фактор предметностни единици) [и представен от съзидателната ценностност на производствения икореномически фактор
W (xwp) ] има статута на икореномическа съдържание, а творческият производствен икореномически фактор xup (в характерни за творческия фактор
предметностни единици) [и представен от творческата ценностност на производствения икореномически фактор W (xup) ] и работният производствен
икореномически фактор xvp (в характерни за работния фактор предметностни единици) [и представен от работната ценностност на производствения
икореномически фактор W (xvp) ] са негови взаимодействащи си икореномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от
друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без
едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им качество съзидателният, творческият и работният производствен икореномически фактор образуват вид съзидателноинцентитален съзидателно-факторен икореномически специфат* (makingly-incentital makingly-factor ecorenomic specifate) (вж. икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина съзидателен производствен икореномически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от творчески производствен икореномически
фактор и работен производствен икореномически фактор, в които съзидателният фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен
съзидателен производствен икореномически фактор* (total makinglyspecifatic making production ecorenomic factor) txwpm (общ съзидателен фактор
на творческия и работния фактор в границите на икореномическия специфат),
по-нататък означаван по подразбиране само като xwpm . Един и същ съзидателен производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от творчески и работен производствен икореномически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен фактор съществува заместване между творческия и работния фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидател66
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен икореномически фактор* (makingly-incentital indifference curve of the
making production ecorenomic factor) IC xwp -incm (фиг. 1). За целта се използва
означението
xwpm = xwp( xup, xvp)

за функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен
икореномически фактор като функция на творческия производствен икореномически фактор xup и работния производствен икореномически фактор xvp .
Освен това
mxwpu =

∂ xwp( xup, xvp)

=

∂ xup

∂ xwpm
∂ xup

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на творческия производствен икореномически фактор* (marginal makingly-specifatic
making factor of the creative production ecorenomic factor), а
mxwpv =

∂ xwp( xup, xvp)
∂ xvp

=

∂ xwpm
∂ xvp

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на работния
производствен икореномически фактор* (marginal makingly-specifatic making
factor of the working production ecorenomic factor).

67

494

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен производствен
икореномически фактор

xvp
IC xwp -incm

xup

0

Творчески производствен
икореномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на съзидателния производствен икореномически фактор

Трансформирането на съзидателният производствен икореномически фактор в творчески и работен производствен икореномически фактор се определя
като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на съзидателния производствения икореномически фактор* (incentital makinglyspecificitical objectification of the making production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване*
(specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на съзидателния производствен икореномически фактор* (creative incentital makingly-specificitical objectification of the
making production ecorenomic factor) и работно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на съзидателния производствен икореномически фактор* (working incentital makingly-specificitical objectification of the
making production ecorenomic factor). Обратният процес на трансформиране на
творческия и работния производствен икореномически фактор в съзидателен
производствен икореномически фактор, представен от функцията
xwpm = xwp( xup, xvp),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на творческия и работния производствен икореномически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the creative and working production ecorenomic
factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато
интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен
производствен икореномически фактор
xwpm = xwp( xup, xvp)

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния съзидателен производствен икореномически
фактор IC xwp -incm . Затова уравнението на кривата IC xwp -incm при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор е
xwpm = xwp( xup, xvp) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен съзидателен производствен икореномически
фактор
xwpm = xwp( xup, xvp) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на съзидателния производствен икореномически фактор ICxwp-incm, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на творческия и на работния производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ съзидателен производствен
фактор може да съответства на различни комбинации на творчески и работен
производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на творческия и работния производствен икореномически фактор (d xup, d xvp) (т.е. при движение на точка
по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния про69
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводствен икореномически фактор IC xwp -incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен икореномически
фактор е нейният пълен диференциал
d xwp( xup, xvp) =
= mxwpu ( xup, xvp)d xup + mxwpv ( xup, xvp)d xvp

или, което е същото,
d xwp( xup, xvp) =
=

∂ xwp( xup, xvp)
∂ xup

d xup +

∂ xwp( xup, xvp)
∂ xvp

d xvp.

Когато измененията в количествата на творческия и работния производствен икореномически фактор се извършват в рамките на дадена съзидателноинцентитална крива на безразличието на съзидателния производствен икореномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор е нулев.
Това е така, защото противоположните изменения в творческия и в работния
производствен икореномически фактор запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор:
d xwp( xup, xvp) =
= mxwpu ( xup, xvp)d xup + mxwpv ( xup, xvp)d xvp = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на творческия и работния производствен икореномически фактор* (makingly-factorly-equivalent substitution of the creative
and working production ecorenomic factor). То е съзидателно-факторноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен съзидателен
производствен икореномически фактор
mxwpu ( xup, xvp)d xup и mxwpv ( xup, xvp)d xvp,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.

70

497

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен съзидателен производствен икореномически фактор, по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна крива на
неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателнофакторно-еквивалентно заместване на творческия и работния
производствен икореномически фактор* (marginal rate of the makinglyfactorly-equivalent substitution of the creative and working production ecorenomic
factor)
mxwpu ( xup, xvp)
d xvp
=−
=
MRXWPSuv =
d xup
mxwpv ( xup, xvp)
−

∂ xwp ( xup, xvp) ∂ xwp( xup, xvp)
:
.
∂ xup
∂ xvp

[

]

Тя е отрицателна величина MRXWPSuv < 0 и е равна на отношението
d xvp
d xup

между двата диференциални прираста на количествата на творческия и работния производствен икореномически фактор (единият от които е положителен,
а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwpu ( xup, xvp)
mxwpv ( xup, xvp)

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен фактор на творческия
производствен икореномически фактор и пределния съзидателно-специфатен
съзидателен фактор на работния производствен икореномически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на творческия и работния производствен икореномически фактор MRXWPSuv показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен икореномически фактор IC xwp -incm с колко
работни единици трябва да се намали обемът на работния производствен икореномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на творческия
производствен икореномически фактор с една творческа единица, така че техният общ съзидателно-специфатен съзидателен производствен икореномичес71
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при
което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от
нея работен производствен икореномически фактор (с което и икореномическата стойностност намалява), като икономисаният от това съзидателен производствен икореномически фактор (следователно и икономисаната икореномическа ценностност) използва да разшири прилагания от нея творчески производствен икореномически фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и полезностностто нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен
икореномически фактор е
xwpm = xwp( xup, xvp) .

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of the makingly-specifatic making production ecorenomic factor) H ( xwp) uv ,
която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H ( xwp ) uv

 ∂ 2 xwp ( xup, xvp) ∂ 2 xwp( xup, xvp) 


,
2


∂
xup
∂
xvp
∂ xup
= 2
 > 0.
2
∂
xwp
(
xup
,
xvp
)
∂
xwp
(
xup
,
xvp
)


,
 ∂ xvp ∂ xup

2
∂ xvp



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp) uv елементи с
положителни значения
∂ 2 xwp ( xup, xvp)
∂ xup

2

> 0,

∂ 2 xwp ( xup, xvp)
∂ xvp

2

>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на творческия производствен икореномически фактор и пределният съзидателноспецифатен съзидателен фактор на работния производствен икореномически
фактор се увеличават с нарастването на творческия производствен икореномически фактор и на работния производствен икореномически фактор. Това е за72
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------конът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен
фактор на творческия и работния производствен икореномически фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making factor increasing of the
creatve and wotking ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения съзидателен производствен икореномически фактор
при нарастване на равнището на творческия производствен икореномически
фактор и работния производствен икореномически фактор. Според този закон
при постоянни други условия с нарастването на количеството на творческия
производствен икореномически фактор или с нарастването на количеството на
работния производствен икореномически фактор техният общ съзидателноспецифатен съзидателен производствен икореномически фактор се увеличава,
но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на работния производствен икореномически
фактор, всяка следваща единица прираст на творческия производствен икореномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
съзидателно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор,
както и че при постоянно равнище на творческия производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на работния производствен
икореномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции
от общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор.
2. Съзидателният, съзидателният трудов и съзидателният физически
производствен икореномически фактор като факторно-инцентитален
съзидателно-факторен икореномически спeцифат
Съзидателният производствен икореномически фактор xwp (в характерни за съзидателния фактор предметностни единици) [и представен от съзидателната ценностност на производствения икореномически фактор
W (xwp) ] има статута на икореномическа съдържание, а съзидателният трудов производствен икореномически фактор lwp (в характерни за съзидателния трудов фактор предметностни единици) [и представен от съзидателната
ценностност на трудовия производствен икореномически фактор W (lwp ) ] и
съзидателният физически производствен икореномически фактор hwp (в
характерни за съзидателния физически фактор предметностни единици) [и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------представен от съзидателната ценностност на физическия производствен
икореномически фактор W (hwp) ] са негови взаимодействащи си икореномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от
друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без
едновременното и взаимообусловено прилагане на трудова и физическа ценностност е невъзможно. В това им качество съзидателният, съзидателният трудов и съзидателният физически производствен икореномически фактор образуват вид факторно-инцентитален съзидателно-факторен икореномически специфат* (factorly-incentital makingly-factor ecorenomic specifate) (вж.
икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина съзидателен производствен икореномически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от съзидателен трудов производствен икореномически фактор и съзидателен физически производствен икореномически
фактор, в които съзидателният фактор се е опредметил, и за които той е общ
факторно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор* (total factorly-specifatic making production ecorenomic factor) txwp f (общ
съзидателен фактор на съзидателния трудов и съзидателния физически фактор
в границите на икореномическия специфат), по-нататък означаван по подразбиране само като xwp f . Един и същ съзидателен производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от трудов и физически производствен икореномически фактор. Затова при непроменена величина
на общия съзидателно-специфатен фактор съществува заместване между трудовия и физическия икореномически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторноинцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен
икореномически фактор* (factorly-incentital indifference curve of the making
production ecorenomic factor) IC xwp -incf (фиг. 2). За целта се използва означението
xwp f = xwp (lwp ,hwp )

за функцията на общия факторно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор като функция на трудовия производствен икореномически фактор lwp и физическия производствен икореномически фактор hwp . Освен това
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mxwpl =

∂ xwp(lwp,hwp)

=

∂lwp

∂ xwpm
∂lwp

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на трудовия
производствен икореномически фактор* (marginal makingly-specifatic making
factor of the labour production ecorenomic factor), а
mxwph =

mxwph =

∂ xwp(lwp,hwp ) ∂ xwpm
=
∂ hwp
∂ hwp
∂ xwp(lwp,hwp )
∂ hwp

=

∂ xwpm
∂ hwp

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на физическия производствен икореномически фактор* (marginal makingly-specifatic
making factor of the physical production ecorenomic factor).
Физически производствен
икореномически фактор

hwp
IC xwp -incf

lwp

0

Трудов производствен
икореномически фактор
Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на съзидателния производствен
икореномически фактор

Трансформирането на съзидателният производствен икореномически фактор в трудов и физически производствен икореномически фактор се определя
75

502

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на съзидателния производствен икореномически фактор* (incentital factorlyspecificitical objectification of the making production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване*
(specificitical ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на съзидателния производствен икореномически фактор* (labour incentital factor-specificitical objectification of the making production ecorenomic factor) и физическо инцентитално факторноспецифичностно опредметяване на съзидателния производствен икореномически фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification of the
making production ecorenomic factor). Обратният процес на трансформиране на
трудовия и физическия производствен икореномически фактор в съзидателен
производствен икореномически фактор, представен от функцията
xwp f = xwp (lwp ,hwp )

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на трудовия
и физическия производствен икореномически фактор* (incentital factorlyspecificitical intensioning of the labour and physical production ecorenomic factor)
[то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен съзидателен
производствен икореномически фактор
xwp f = xwp (lwp ,hwp )

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на съзидателния производствен икореномически фактор
IC xwp -incf . Затова уравнението на кривата IC xwp -incf при дадено равнище на общия факторно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор
е
xwp f = xwp (lwp ,hwp ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икореномически избор, имащи посочения еднакъв (постоя76
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нен) общ факторно-специфатен съзидателен производствен икореномически
фактор
xwp f = xwp (lwp ,hwp ) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
съзидателния производствен икореномически фактор IC xwp -incf , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата
на трудовия и на физическия производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ съзидателен производствен
икореномически фактор може да съответства на различни комбинации на трудов и физически производствен икореномически фактор обаче не означава, че
при тях се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на трудовия и физическия производствен икореномически фактор (d lwp, d hwp) (т.е. при движение на точка
по факторно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен икореномически фактор IC xwp -incf ) прирастът на функцията на общия
факторно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор е
нейният пълен диференциал
d xwp(lwp,hwp) =
= mxwpl (lwp,hwp)d lwp + mxwph (lwp,hwp)d hwp

или, което е същото,
d xwp(lwp,hwp) =
=

∂ xwp(lwp,hwp )
∂lwp

d lwp +

∂ xwp (lwp,hwp)
∂ hwp

d hwp.

Когато измененията в количествата на трудовия и физическия производствен икореномически фактор се извършват в рамките на дадена факторноинцентитална крива на безразличието на съзидателния производствен икореномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия факторно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор е нулев.
Това е така, защото противоположните изменения в трудовия и във физичес77
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кия производствен икореномически фактор запазват непроменен техния общ
факторно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор:
d xwp(lwp,hwp) =
= mxwpl (lwp,hwp)d lwp + mxwph (lwp,hwp )d hwp = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на трудовия и физическия производствен икореномически фактор* (makingly-factorly-equivalent substitution of the labour and
physical production ecorenomic factor). То е съзидателно-факторноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор
mxwpl (lwp,hwp )d lwp и mxwph (lwp,hwp )d hwp,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
съзидателен производствен икореномически фактор, по отношение на което се
конституира факторно-инцентиталната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторноеквивалентно заместване на трудовия и физическия производствен икореномически фактор* (marginal rate of the makingly-factorly-equivalent
substitution of the labour and physical production ecorenomic factor)
MRXWPSlh =
−

d hwp

=−

d lwp

mxwpl (lwp,hwp )

=

mxwph (lwp,hwp)

∂ xwp(lwp,hwp ) ∂ xwp (lwp,hwp)
:
.
∂lwp
∂ hwp

[

]

Тя е отрицателна величина MRXWPSlh < 0 и е равна на отношението
d hwp
d lwp

между двата диференциални прираста на количествата на трудовия и физическия производствен икореномически фактор (единият от които е положителен,
78
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwpl (lwp,hwp)
mxwph (lwp,hwp)

между пределния факторно-специфатен съзидателен фактор на трудовия производствен икореномически фактор и пределния факторно-специфатен съзидателен фактор на физическия производствен икореномически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на трудовия
и физическия производствен икореномически фактор MRXWPSlh показва към
определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен икореномически фактор IC xwp -incf с колко единици
трябва да се намали обемът на физическия производствен икореномически
фактор, което да позволи да се увеличи обемът на трудовия производствен
икореномически фактор с една единица, така че техният общ факторноспецифатен съзидателен производствен икореномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата
единица (например индивидът) намалява прилагания от нея физически производствен икореномически фактор, като икономисаният от това съзидателен
производствен икореномически фактор използва да разшири прилагания от
нея трудов производствен икореномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен съзидателен производствен
икореномически фактор е
xwp f = xwp (lwp ,hwp ) .

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния съзидателен
производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix
of the factorly-specifatic making production ecorenomic factor) H ( xwp ) lh , която се
състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж.
матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- ∂ 2 xwp(lwp,hwp ) ∂ 2 xwp(lwp,hwp ) 


,
2


∂
lwp
∂
hwp
∂lwp
H ( xwp) lh =  2
 > 0.
2
(
,
)
(
,
)
∂
xwp
lwp
hwp
∂
xwp
lwp
hwp


,
 ∂ hwp ∂lwp

2
∂ hwp



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp) lh елементи с
положителни значения
∂ 2 xwp (lwp,hwp )
∂lwp

2

> 0,

∂ 2 xwp(lwp,hwp)
∂ hwp

2

>0

показват, че пределният факторно-специфатен съзидателен фактор на трудовия производствен икореномически фактор и пределният факторноспецифатен съзидателен фактор на физическия производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на трудовия производствен икореномически фактор и на физическия производствен икореномически фактор. Това
е законът за нарастващия пределен факторно-специфатен съзидателен
фактор на трудовия и физическия производствен икореномически фактор* (law of the marginal factor-specifatic making factor increasing of the labour
and physical ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен факторноспецифатен съзидателен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения съзидателен производствен икореномически фактор при
нарастване на равнището на трудовия производствен икореномически фактор
и на физическия производствен икореномически фактор. Според този закон
при постоянни други условия с нарастването на количеството на трудовия
производствен икореномически фактор или с нарастването на количеството на
физическия производствен икореномически фактор техният общ факторноспецифатен съзидателен производствен икореномически фактор се увеличава,
но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни съзидателни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на физическия производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на трудовия производствен икореномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия
факторно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор,
както и че при постоянно равнище на трудовия производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на физическия производствен
80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции
от общия факторно-специфатен съзидателен производствен икореномически
фактор.
3. Съзидателният, съзидателно-специфатният съзидателен и факторно-специфатният съзидателен производствен икореномически фактор
като инцентитален съзидателно-факторен икореномически спeцифат
В своя завършен вид съзидателният производствен икореномически фактор xwp има статута на икореномическа съдържание, а съзидателноспецифатният съзидателен производствен икореномически фактор*
(makingly-specifatic making production ecorenomic factor)
xwpm = xwp( xup, xvp)

и факторно-специфатният съзидателен производствен икореномически
фактор* (factorly-specifatic making production ecorenomic factor)
xwp f = xwp (lwp , hwp )
– на негови взаимодействащи си икореномически форми, които са инцентитални начини на съществуване на съзидателния производствен икореномически
фактор и са неотделими една от друга. В това им качество съзидателният производствен икореномически фактор, съзидателно-специфатният съзидателен
производствен икореномически фактор и факторно-специфатният съзидателен
производствен икореномически фактор образуват вид инцентитален съзидателно-факторен икореномически спeцифат* (inscentital makingly-factor
ecorenomic specifate). Това показва, че формирането на съзидателния производствен икореномически фактор преминава през различни равнища (фиг. 3).
В този контекст съзидателният производствен икореномически фактор в неговия завършен вид се представя като специфатен съзидателен производствен
икореномически фактор* (specifatic making production ecorenomic factor). С
прехода от съдържанието към формите един и същ по величина специфатен
съзидателен производствен икореномически фактор се трансформира в двойка
съзидателно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор и
факторно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор, които имат общ специфатен съзидателен производствения икореномически
фактор* (total specifatic making production ecorenomic factor) txwp = xwp .
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфатен съзидателен производствен икореномически
фактор

Съзидателноспецифатен съзидателен производствен
икореномич. фактор

Факторноспецифатен съзидателен производствен
икореномич. фактор

Творчески производствен
икореномически фактор

Работен производствен икореномически
фактор

Съзидателен
трудов производствен икореномически
фактор

Съзидателен
физическ производствен
икореномически фактор

Творчески трудов производствен икореномически фактор

Работен трудов
производствен
икореномически фактор

Творчески физически производствен икореномически
фактор

Работен физически производствен икореномически
фактор

Фиг. 3. Равнища на формиране на специфатният съзидателен производствения икореномически фактор

Един и същ специфатен съзидателен производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от съзидателно-специфатния и
факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор.
Затова при непроменена величина на специфатния съзидателен производствен
икореномически фактор съществува заместване между съзидателноспецифатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости
се експлицират чрез инцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен икореномически фактор* (incentital indifference curve
of the making production ecorenomic factor) IC xwp -inc (фиг. 4). За целта се въвеждат следните означения:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xwp = xwp ( xwpm , xwp f ) =
= xwp( xwp ( xup, xvp), xwp(lwp, hwp ))
– специфатен съзидателен производствен икореномически фактор*
(specifatic making production ecorenomic factor), както и общ специфатен съзидателен производствен икореномически фактор* (total specifatic making
production ecorenomic factor) като функция на съзидателно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор
xwpm = xwp( xup, xvp)

и факторно-специфатния съзидателен производствения икореномически фактор
xwp f = xwp (lwp, hwp ),
mxwpm ( xwpm , xwp f ) =

∂ xwp( xwpm , xwp f )
∂ xwpm

– пределнен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния съзидателен производствен икореномически фактор* (marginal specifatic making factor of the makingly-specifatic making production
ecorenomic factor),
mxwp f ( xwpm , xwp f ) =

∂ xwp( xwpm , xwp f )
∂ xwp f

– пределен специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния
съзидателен производствен икореномически фактор* (marginal specifatic
making factor of the factorly-specifatic making production ecorenomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Факторно-специфатен съзидателен
производствен икореномически фактор

xwp f
IC xwp -inc

0
xwpm
Съзидателно-специфатен съзидателен
производствения икореномически фактор
Фиг. 4. Инцентитална крива на безразличието на
съзидателния производствен икореномически
фактор

Трансформирането на общия специфатен съзидателен производствен икореномически фактор в съзидателно-специфатен и факторно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор се определя като инцентитално специфичностно опредметяване на съзидателния производствения
икореномически фактор* (incentital specificitical objectification of the making
production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа опредметяване* (specificitical ecorenomic objectification), както и
на икореномическато опредметяване изобщо]. Обратният процес на трансформиране на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен
производствен икореномически фактор в общ специфатен съзидателен производствен икореномически фактор, представен от функцията
xwp = xwp ( xwp m , xwp f ),
e инцентитално специфичностно интензиониране на трудовия и физическия производствен икореномически фактор* (incentital specificitical intensioning of the labour and physical production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Функцията на общия специфатен съзидателен производствен икореномически фактор
xwp = xwp ( xwp m , xwp f )

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на специфатния съзидателен на производствен икореномически фактор
IC xwp -inc . Затова уравнението на кривата IC xwp -inc при дадено равнище на общия специфатен съзидателен производствен икореномически фактор е
xwp = xwp ( xwp m , xwp f ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посоченея еднакъв (постоянен)
общ специфатен съзидателен производствен икореномически фактор
xwp = xwp ( xwp m , xwp f ) = const.

С движението на точка по инцентиталнта крива на безразличието на специфатния съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp -inc , която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението,
че един същ съзидателен производствен икореномически фактор може да се
отдаде при различни комбинации на съзидателно-специфатния и факторноспецифатния съзидателен производствен икореномически фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат.
При произволна промяна на количествата на съзидателно-специфатния и
факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор
(d xwp m , d xwp f )
(т.е. при движение на точка по инцентиталната крива на безразличието на специфатния съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp -inc ) при-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------растът на функцията на общия специфатен съзидателен производствен икореномически фактор е нейният пълен диференциал
d xwp = d xwp( xwpm , xwp f ) =
= mxwpm ( xwpm , xwp f )d xwpm +
+ mxwp f ( xwpm , xwp f )dxwp f

или, което е същото,
d xwp = d xwp( xwpm , xwp f ) =
=

∂ xwp ( xwpm , xwp f )
∂ xwpm

+

d xwpm +

∂ xwp( xwpm , xwp f )
∂ xwp f

d xwp f .

Когато измененията в количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор се извършват в рамките на дадена инцентитална крива на безразличието на специфатния съзидателен производствен икореномически фактор, диференциалният
прираст на функцията на общия специфатен съзидателен производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор запазва непроменено тяхното общо специфатно ценностност:
d xwp = d xwp( xwpm , xwp f ) =
= mxwpm ( xwpm , xwp f )d xwpm +
+ mxwp f ( xwpm , xwp f )dxwp f = 0.

Посочената зависимост се определя като като факторно-еквивалентно заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор* (factorly-equivalent
substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic making production
ecorenomic factor). То е факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността на
заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия специфатен съзидателен производствен икореномически фактор
mxwp m ( xwp m , xwp f )d xwp m ,
mxwp f ( xwp m , xwp f )d xwp f ,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия специфатен съзидателен производствен икореномически фактор, по отношение на което се конституира инцентиталната крива на неговото безразличие, се извежда пределната
норма на факторно-еквивалентното заместване на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор* (marginal rate of the factorly-equivalent substitution of the
makingly-specifatic and factorly-specifatic making production ecorenomic factor)
MRXWPS mf =
=−

d xwp f

=−

mxwpm ( xwpm , xwp f )

=

mxwp f ( xwpm , xwp f )

d xwpm

∂ xwp( xwpm , xwp f ) ∂ xwp( xwpm , xwp f )
:
.
∂ xwpm
∂ xwp f

Тя е отрицателна величина

[MRXWPS

mf

<0

]

и е равна на отношението
d xwp f
d xwpm

между двата диференциални прираста на количествата на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или
още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwpm ( xwpm , xwp f )
mxwp f ( xwpm , xwp f )
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределните специфатни съзидателни фактори на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор. Пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на
съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор MRXWPS mf показва към определена точка от
инцентиталната крива на безразличието на специфатния съзидателен производствен икореномически фактор IC xwp -inc с колко характерни единици трябва
да се намали обемът на факторно-специфатния съзидателен производствен
икореномически фактор, което да позволи да се увеличи съзидателноспецифатния съзидателен производствен икореномически фактор с една характерна единица, така че техният общ специфатен съзидателен производствен
икореномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което общностната икономическа единица (например индивидът) намалява прилагания от нея факторно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор, като икономисаният от това общ специфатен съзидателен производствен икореномически фактор използва да разшири
прилагания съзидателно-специфатен съзидателен производствен икореномически фактор.
Функцията на общата специфатна ценностност на съзидателния производствен икореномически фактор е
xwp = xwp ( xwp m , xwp f ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе инцентитална матрица на специфатния съзидателен производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of the specifatic making
production ecorenomic factor) H ( xwp ) mf , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа
матрица на О. Хесе):
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------H ( xwp ) mf =
 ∂ 2 xwp( xwpm , xwp f ) ∂ 2 xwp ( xwpm , xwp f ) 


,


2
∂ xwpm ∂ xwp f
∂ xwpm

 > 0.
= 2
 ∂ xwp( xwpm , xwp f ) ∂ 2 xwp ( xwpm , xwp f ) 
,


2


∂ xwp f ∂ xwpm
∂
xwp
f



Включените в главния диагонал на трансцентиталната матрица на О. Хесе
H ( xwp ) mf елементи с положителни значения
∂ 2 xwp( xwpm , xwp f )
∂ xwpm

2

∂ 2 xwp ( xwpm , xwp f )
∂ xwp f

2

> 0,

>0

показват, че пределният специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния съзидателен производствен икореномически фактор и пределният специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния съзидателен
производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на съзидателно-специфатния и на общата факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен
специфатен съзидателен фактор на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор*
(law of the marginal specifatic making factor increasing of makingly-specifatic and
factorly-specifatic making production ecorenomic factor). Законът за нарастващия
пределен специфатен съзидателен фактор на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор е друг
израз на насищането при изчерпането на дадения специфатен съзидателен производствен икореномически фактор при нарастване на равнищата на
съзидателно-специфатния и на факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор. Според този закон при постоянни други условия
с нарастването на количеството на съзидателно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор или с нарастването на количеството на
факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор
техният общ специфатен съзидателен производствен икореномически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им специфатни съзидателни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това
означава, че при постоянно равнище на факторно-специфатния съзидателен
производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на
съзидателно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор
изисква отдаването на все по-големи порции от общия специфатен съзидателен производствен икореномически фактор, както и при постоянно равнище на
съзидателно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор,
всяка следваща единица прираст на факторно-специфатния съзидателен производствен икореномически фактор също изисква отдаването на все по-големи
порции от общия специфатен съзидателен производствен икореномически
фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(making production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
съзидателен производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор;
интегрален съзидателен производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен производствен икореномически фактор;
съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
съзидателен физически производствен икореномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД
(making production ecotechnomic charge) (ки) – във:
съзидателен трудов производствен икотехномически заряд (същото като
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор);
съзидателен факторен производствен икотехномически заряд (същото
като текущ съзидателен производствен икотехномически фактор);
съзидателен физически производствен икотехномически заряд (същото
като текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР*
(making production ecotechnomic factor) (подразбиран като предметностен съзидателен производствен икотехномически фактор) (*) – интерпретация на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствения икотехномически фактор xp като опредметеност xwp на
съзидателното усърдие на производствения икотехномически фактор
W (xwp) и като негова факторна предметна икотехномическа оценка и което
усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза
на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо усърдие от производствения икотехномически фактор при
осъществяването на икотехномическа дейност, при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да
удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява факторова усърдностна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на усърдностните (изобщо на
трансцентиталностните) производствени икотехномически способности (вж.
съзидателен производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на съзидателния производствен икотехномически фактор са интегралният съзидателен производствен икотехномически фактор xwp (Y ) и текущият съзидателен производствен икотехномически фактор xwp (X ) . Според производствената икономическа факторност форми на неговото съществуване са
съзидателният трудов производствен икотехномически фактор lwp и съзидателният физически производствен икотехномически фактор hwp , зависимостта между които се основава върху зависимостта между съзидателното
усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор [същото като
трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор)] и съзидателното усърдие на физическия производствен икотехномически фактор [същото като физическо икотехномическо усърдие (на
физическия производствен икотехномически фактор)]. Според ценностната
икономическа ингредиентност форми на неговото съществуване са творческият производствен икотехномически фактор xup и работният производствен икотехномически фактор xvp, зависимостта между които се основава върху зависимостта между творческото усърдие на производствения икотехномически фактор [същото като икотехномическо умение (на производствения
икотехномически фактор)] и работното усърдие на производствения икотехномически фактор [същото като икотехномическо усилие (на производст91
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вения икотехномически фактор)]. Съзидателният производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството xwp негови предметностни единици (характерни за съзидателния производствен икотехномически
фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателната усърдие на производствения икотехномически фактор W (xwp) . Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен съзидателен
производствен икотехномически фактор* (labourly-determinate making production ecotechnomic factor) и физическо-определен съзидателен производствен икотехномически фактор* (physically-determinate making production
ecotechnomic factor). Някои от разновидностите на съзидателния производствен икотехномически фактор са показани във фиг. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателен трудов
производствен икотехномич. фактор

Съзидателен физически производ.
иконтехн. фактор

Съзидателен
производствен
икотехномически фактор

Трудовоопределен съзидателен трудов производ.
икотехномически фактор

Трудово-определен съзидателен физически
производ. икотехномически
фактор

Трудовоопределен съзидателен производствен икотехномически
фактор

Физическоопределен съзидателен трудов производ.
икотехномически фактор

Физическо-определен съзидателен физически производ.
икотехномически фактор

Физическоопределен съзидателен производствен икотехномически
фактор

Интегрален тру
дово-определен
съзидателен
производствен
икотехномически фактор

Текущ трудовоопределен съзидателен производствен
иконотехмически фактор

Трудовоопределен съзидателен производствен икотехномически
фактор

Интегрален физическо-определен съзидателен производ.
икотехномически фактор

Текущ физическо-определен съзидателен производ.
икотехномически фактор

Физическоопределен съзидателен производствен
иконотехмически фактор

Интегрален съзидателен производ.
икотехн. фактор

Текущ съзидателен производ.
икотехн. фактор

Съзидателен
производствен
икотехномически фактор

Фиг. 1. Разновидности на съзидателния производствен икотехномически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Съзидателният, творческият и работният производствен икотехномически фактор като съзидателно-инцентитален съзидателнофакторен икотехномически спeцифат
Съзидателният производствен икотехномически фактор xwp (в характерни за съзидателния фактор предметностни единици) [и представен от
съзидателното усърдие на производствения икотехномически фактор
W (xwp) ] има статута на икотехномическо съдържание, а творческият производствен икотехномически фактор xup (в характерни за творческия фактор предметностни единици) [и представен от творческото усърдие на производствения икотехномически фактор W (xup) ] и работният производствен
икотехномически фактор xvp (в характерни за работния фактор предметностни единици) [и представен от работното усърдие на производствения
икотехномически фактор W (xvp) ] са негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една
от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт
без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им качество съзидателният, творческият и
работният производствен икотехномически фактор образуват вид съзидателно-инцентитален съзидателно-факторен икотехномически специфат*
(makingly-incentital makingly-factor ecotechnomic specifate) (вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина съзидателен производствен икотехномически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от творчески производствен икотехномически
фактор и работен производствен икотехномически фактор, в които съзидателният фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен
съзидателен производствен икотехномически фактор* (total makinglyspecifatic making production ecotechnomic factor) txwpm (общ съзидателен фактор на творческия и работния фактор в границите на икотехномическия специфат), по-нататък означаван по подразбиране само като xwpm . Един и същ
съзидателен производствен икотехномически фактор може да се прояви в различни комбинации от творчески и работен производствен икотехномически
фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен
фактор съществува заместване между творческия и работния фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния
производствен икотехномически фактор* (makingly-incentital indifference
curve of the making production ecotechnomic factor) IC xwp -incm (фиг. 1). За целта
се използва означението
xwpm = xwp( xup, xvp)

за функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен
икотехномически фактор като функция на творческия производствен икотехномически фактор xup и работния производствен икотехномически фактор xvp . Освен това
mxwpu =

∂ xwp( xup, xvp) ∂ xwpm
=
∂ xup
∂ xup

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на творческия производствен икотехномически фактор* (marginal makingly-specifatic
making factor of the creative production ecotechnomic factor), а
mxwpv =

∂ xwp( xup, xvp) ∂ xwpm
=
∂ xvp
∂ xvp

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на работния
производствен икотехномически фактор* (marginal makingly-specifatic making factor of the working production ecotechnomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен производствен
икотехномически фактор

xvp
IC xwp -incm

xup

0

Творчески производствен
икотехномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на съзидателния производствен икотехномически фактор

Трансформирането на съзидателният производствен икотехномически
фактор в творчески и работен производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване
на съзидателния производствения икотехномически фактор* (incentital
makingly-specificitical objectification of the making production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic objectification), както и на икотехномическото опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на съзидателния производствен
икотехномически фактор* (creative incentital makingly-specificitical
objectification of the making production ecotechnomic factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на съзидателния
производствен икотехномически фактор* (working incentital makinglyspecificitical objectification of the making production ecotechnomic factor). Обратният процес на трансформиране на творческия и работния производствен икотехномически фактор в съзидателен производствен икотехномически фактор,
представен от функцията
xwpm = xwp( xup, xvp),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на творческия и работния производствен икотехномически фактор* (incentital
makingly-specificitical intensioning of the creative and working production
ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на
икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен
производствен икотехномически фактор
xwpm = xwp( xup, xvp)

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния съзидателен производствен икотехномически
фактор IC xwp -incm . Затова уравнението на кривата IC xwp -incm при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор е
xwpm = xwp( xup, xvp) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен съзидателен производствен икотехномически
фактор
xwpm = xwp( xup, xvp) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на съзидателния производствен икотехномически фактор IC xwp -incm , която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на творческия и на работния производствен икотехномически фактор се
променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества
намаляването на другото. Положението, че един и същ съзидателен производствен фактор може да съответства на различни комбинации на творчески и работен производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и
същ резултат (като икотехномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на творческия и работния производствен икотехномически фактор (d xup, d xvp) (т.е. при движение на точка
по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния про-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводствен икотехномически фактор IC xwp -incm ) прирастът на функцията на
общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен икотехномически
фактор е нейният пълен диференциал
d xwp( xup, xvp) =
= mxwpu ( xup, xvp)d xup + mxwpv ( xup, xvp)d xvp

или, което е същото,
d xwp( xup, xvp) =
=

∂ xwp( xup, xvp)
∂ xwp( xup, xvp)
d xup +
d xvp.
∂ xup
∂ xvp

Когато измененията в количествата на творческия и работния производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на дадена съзидателноинцентитална крива на безразличието на съзидателния производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в творческия и в работния производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния общ
съзидателно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор:
d xwp( xup, xvp) =
= mxwpu ( xup, xvp)d xup + mxwpv ( xup, xvp)d xvp = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на творческия и работния производствен икотехномически фактор* (makingly-factorly-equivalent substitution of the creative
and working production ecotechnomic factor). То е съзидателно-факторноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен съзидателен
производствен икотехномически фактор
mxwpu ( xup, xvp)d xup и mxwpv ( xup, xvp)d xvp,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен съзидателен производствен икотехномически фактор, по отноше98
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна крива на
неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателнофакторно-еквивалентно заместване на творческия и работния производствен икотехномически фактор* (marginal rate of the makingly-factorlyequivalent substitution of the creative and working production ecotechnomic factor)
MRXWPSuv =

−

mxwpu ( xup, xvp)
d xvp
=−
=
d xup
mxwpv ( xup, xvp)

∂ xwp ( xup, xvp) ∂ xwp( xup, xvp)
:
.
∂ xup
∂ xvp

[

]

Тя е отрицателна величина MRXWPSuv < 0 и е равна на отношението
d xvp
d xup

между двата диференциални прираста на количествата на творческия и работния производствен икотехномически фактор (единият от които е положителен,
а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwpu ( xup, xvp)
mxwpv ( xup, xvp)

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен фактор на творческия
производствен икотехномически фактор и пределния съзидателно-специфатен
съзидателен фактор на работния производствен икотехномически фактор.
Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на
творческия и работния производствен икотехномически фактор MRXWPSuv
показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен икотехномически фактор IC xwp -incm
с колко работни единици трябва да се намали обемът на работния производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на творческия производствен икотехномически фактор с една творческа единица, така
че техният общ съзидателно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява при99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лагания от нея работен производствен икотехномически фактор (с което и
усилието намалява), като икономисаният от това съзидателен производствен
икотехномически фактор (следователно и икономисаното усърдие) използва да
разшири прилагания от нея творчески производствен икотехномически фактор
(което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с
което и умението нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен
икотехномически фактор е
xwpm = xwp( xup, xvp) .

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital
matrix of the makingly-specifatic making production ecotechnomic factor)
H ( xwp) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително
определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):

H ( xwp) uv

 ∂ 2 xwp ( xup, xvp) ∂ 2 xwp( xup, xvp) 


,
2
∂
xup
∂
xvp


∂ xup
> 0.
= 2
2
∂ xwp ( xup, xvp) ∂ xwp( xup, xvp) 


,
2
 ∂ xvp ∂ xup

∂
xvp



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp) uv елементи с
положителни значения
∂ 2 xwp ( xup, xvp)
∂ xup 2

> 0,

∂ 2 xwp ( xup, xvp)
∂ xvp 2

>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на творческия производствен икотехномически фактор и пределният съзидателноспецифатен съзидателен фактор на работния производствен икотехномически
фактор се увеличават с нарастването на творческия производствен икотехномически фактор и на работния производствен икотехномически фактор. Това е
законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен
фактор на творческия и работния производствен икотехномически фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making factor increasing of the
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------creatve and wotking ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен фактор е друг израз на насищането при
изчерпането на дадения съзидателен производствен икотехномически
фактор при нарастване на равнището на творческия производствен икотехномически фактор и работния производствен икотехномически фактор. Според
този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на
творческия производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството на работния производствен икотехномически фактор техният общ
съзидателно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор
се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателноспецифатни съзидателни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на работния производствен
икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на творческия производствен икотехномически фактор изисква изчерпването на все по-големи
порции от общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор, както и че при постоянно равнище на творческия производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на работния производствен икотехномически фактор също изисква изчерпването на все
по-големи порции от общия съзидателно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор.

2. Съзидателният, съзидателният трудов и съзидателният физически
производствен
икотехномически
фактор
като
факторноинцентитален съзидателно-факторен икотехномически спeцифат
Съзидателният производствен икотехномически фактор xwp (в характерни за съзидателния фактор предметностни единици) [и представен от
съзидателното усърдие на производствения икотехномически фактор
W (xwp) ] има статута на икотехномическо съдържание, а съзидателният
трудов производствен икотехномически фактор lwp (в характерни за съзидателния трудов фактор предметностни единици) [и представен от съзидателното усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lwp ) ]
и съзидателният физически производствен икотехномически фактор hwp
(в характерни за съзидателния физически фактор предметностни единици) [и
представен от съзидателното усърдие на физическия производствен икотехномически фактор W (hwp ) ] са негови взаимодействащи си икотехномически
форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на трудово и физическо усърдие е
невъзможно. В това им качество съзидателният, съзидателният трудов и съзидателният физически производствен икотехномически фактор образуват вид
факторно-инцентитален съзидателно-факторен икотехномически специфат* (factorly-incentital makingly-factor ecotechnomic specifate) (вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина съзидателен производствен икотехномически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от съзидателен трудов производствен икотехномически фактор и съзидателен физически производствен икотехномически
фактор, в които съзидателният фактор се е опредметил, и за които той е общ
факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически
фактор* (total factorly-specifatic making production ecotechnomic factor) txwp f
(общ съзидателен фактор на съзидателния трудов и съзидателния физически
фактор в границите на икотехномическия специфат), по-нататък означаван по
подразбиране само като xwp f . Един и същ съзидателен производствен ико-

техномически фактор може да се прояви в различни комбинации от трудов и
физически производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена
величина на общия съзидателно-специфатен фактор съществува заместване
между трудовия и физическия фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез факторно-инцентиталната
крива на безразличието на съзидателния производствен икотехномически
фактор* (factorly-incentital indifference curve of the making production
ecotechnomic factor) IC xwp -incf (фиг. 2). За целта се използва означението
xwp f = xwp (lwp,hwp )

за функцията на общия факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор като функция на трудовия производствен икотехномически фактор lwp и физическия производствен икотехномически фактор hwp .
Освен това
mxwpl =

∂ xwp(lwp,hwp) ∂ xwpm
=
∂lwp
∂lwp
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на трудовия
производствен икотехномически фактор* (marginal makingly-specifatic making factor of the labour production ecotechnomic factor), а
mxwph =

∂ xwp(lwp,hwp ) ∂ xwpm
=
∂ hwp
∂ hwp

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен фактор на физическия производствен икотехномически фактор* (marginal makingly-specifatic
making factor of the physical production ecotechnomic factor).
Физически производствен
икотехномически фактор

hwp
IC xwp -incf

lwp

0

Трудов производствен
икотехномически фактор
Фиг. 2. Факторно-инцентитална крива на безразличието на съзидателния производствен
икотехномически фактор

Трансформирането на съзидателният производствен икотехномически
фактор в трудов и физически производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на
съзидателния производствен икотехномически фактор* (incentital factorlyspecificitical objectification of the making production ecotechnomic factor) [то е
разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване*
(specificitical ecotechnomic objectification), както и на икотехномическото опредметяване изобщо], в т.ч. трудово инцентитално факторно103

530

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфичностно опредметяване на съзидателния производствен икотехномически фактор* (labour incentital factor-specificitical objectification of the
making production ecotechnomic factor) и физическо инцентитално факторно-специфичностно опредметяване на съзидателния производствен икотехномически фактор* (physical incentital factor-specificitical objectification of
the making production ecotechnomic factor). Обратният процес на трансформиране на трудовия и физическия производствен икотехномически фактор в съзидателен производствен икотехномически фактор, представен от функцията
xwp f = xwp (lwp,hwp )

е инцентитално факторно-специфичностно интензиониране на трудовия
и физическия производствен икотехномически фактор* (incentital factorlyspecificitical intensioning of the labour and physical production ecotechnomic
factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия факторно-специфатен съзидателен
производствен икотехномически фактор
xwp f = xwp (lwp,hwp )

не се променя с движението на точка по факторно-инцентиталната крива на
безразличието на съзидателния производствен икотехномически фактор
IC xwp -incf . Затова уравнението на кривата IC xwp -incf при дадено равнище на общия факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор е
xwp f = xwp(lwp,hwp ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp f = xwp(lwp,hwp ) = const.

С движението на точка по факторно-центиталната крива на безразличието на
съзидателния производствен икотехномически фактор IC xwp -incf , която е низ104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на трудовия и на физическия производствен икотехномически фактор се
променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества
намаляването на другото. Положението, че един и същ съзидателен производствен фактор може да съответства на различни комбинации на трудов и физически производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и
същ резултат (като икотехномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на трудовия и физическия производствен икотехномически фактор (d lwp, d hwp) (т.е. при движение на точка
по факторно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния производствен икотехномически фактор IC xwp -incf ) прирастът на функцията на общия факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d xwp(lwp, hwp ) =
= m xwpl (lwp, hwp)d lwp + mxwph (lwp, hwp )d hwp

или, което е същото,
d xwp(lwp, hwp) =
=

∂ xwp(lwp, hwp)
∂ xwp(lwp, hwp)
d lwp +
d hwp.
∂lwp
∂ hwp

Когато измененията в количествата на трудовия и физическия производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на дадена факторноинцентитална крива на безразличието на съзидателния производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор е нулев.
Това е така, защото противоположните изменения в трудовия и във физическия производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния общ
факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор:
d xwp(lwp, hwp) =
= mxwpl (lwp, hwp)d lwp + mxwph (lwp, hwp )d hwp = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-факторноеквивалентно заместване на трудовия и физическия производствен икотехномически фактор* (makingly-factorly-equivalent substitution of the labour
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------and physical production ecotechnomic factor). То е съзидателно-факторноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор
mxwpl (lwp, hwp)d lwp и mxwph (lwp, hwp )d hwp,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия факторно-специфатен
съзидателен производствен икотехномически фактор, по отношение на което
се конституира факторно-инцентиталната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-факторноеквивалентно заместване на трудовия и физическия производствен икотехномически фактор* (marginal rate of the makingly-factorly-equivalent
substitution of the labour and physical production ecotechnomic factor)
MRXWPSlh =
−

mxwpl (lwp, hwp )
d hwp
=−
=
d lwp
mxwph (lwp, hwp)

∂ xwp(lwp, hwp ) ∂ xwp(lwp, hwp )
:
.
∂lwp
∂ hwp

[

]

Тя е отрицателна величина MRXWPSlh < 0 и е равна на отношението
d hwp
d lwp

между двата диференциални прираста на количествата на трудовия и физическия производствен икотехномически фактор (единият от които е положителен,
а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwpl (lwp, hwp)
mxwph (lwp, hwp )

между пределния факторно-специфатен съзидателен фактор на трудовия производствен икотехномически фактор и пределния факторно-специфатен съзидателен фактор на физическия производствен икотехномически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторно-еквивалентното заместване на трудо106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вия и физическия производствен икотехномически фактор MRXWPSlh показва към определена точка от факторно-инцентиталната крива на безразличието
на съзидателния производствен икотехномически фактор IC xwp -incf с колко
единици трябва да се намали обемът на физическия производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на трудовия производствен икотехномически фактор с една единица, така че техният общ факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея физически
производствен икотехномически фактор, като икономисаният от това съзидателен производствен икотехномически фактор използва да разшири прилагания от нея трудов производствен икотехномически фактор.
Функцията на общия факторно-специфатен съзидателен производствен
икотехномически фактор е
xwp f = xwp (lwp,hwp ) .

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на факторно-специфатния съзидателен
производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix
of the factorly-specifatic making production ecotechnomic factor) H ( xwp ) lh , която
се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж.
матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
 ∂ 2 xwp(lwp, hwp) ∂ 2 xwp(lwp, hwp) 


,
∂lwp ∂ hwp 

∂lwp 2
H ( xwp) lh =  2
> 0.
∂ xwp(lwp, hwp) ∂ 2 xwp(lwp, hwp) 


,
2
 ∂ hwp ∂lwp

∂
hwp



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H ( xwp) lh елементи с
положителни значения
∂ 2 xwp (lwp, hwp )
∂lwp

2

> 0,

∂ 2 xwp(lwp, hwp )
∂ hwp

2

>0

показват, че пределният факторно-специфатен съзидателен фактор на трудовия производствен икотехномически фактор и пределният факторно107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфатен съзидателен фактор на физическия производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на трудовия производствен икотехномически фактор и на физическия производствен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен факторно-специфатен съзидателен
фактор на трудовия и физическия производствен икотехномически фактор* (law of the marginal factor-specifatic making factor increasing of the labour
and physical ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен факторноспецифатен съзидателен фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения съзидателен производствен икотехномически фактор при
нарастване на равнището на трудовия производствен икотехномически фактор
и на физическия производствен икотехномически фактор. Според този закон
при постоянни други условия с нарастването на количеството на трудовия
производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството
на физическия производствен икотехномически фактор техният общ факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им факторно-специфатни
съзидателни фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това
означава, че при постоянно равнище на физическия производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на трудовия производствен
икотехномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от
общия факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически
фактор, както и че при постоянно равнище на трудовия производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на физическия производствен икотехномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи
порции от общия факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор.
3. Съзидателният, съзидателно-специфатният съзидателен и факторно-специфатният съзидателен производствен икотехномически фактор като инцентитален съзидателно-факторен икотехномически
спeцифат
В своя завършен вид съзидателният производствен икотехномически фактор xwp има статута на икотехномическо съдържание, а съзидателноспецифатният съзидателен производствен икотехномически фактор*
(makingly-specifatic making production ecotechnomic factor)
xwpm = xwp( xup, xvp)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------и факторно-специфатният съзидателен производствен икотехномически
фактор* (factorly-specifatic making production ecotechnomic factor)
xwp f = xwp (lwp, hwp )
– на негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са инцентитални начини на съществуване на съзидателния производствен икотехномически фактор и са неотделими една от друга. В това им качество съзидателният
производствен икотехномически фактор, съзидателно-специфатният съзидателен производствен икотехномически фактор и факторно-специфатният съзидателен производствен икотехномически фактор образуват вид инцентитален
съзидателно-факторен икотехномически спeцифат* (inscentital makinglyfactor ecotechnomic specifate). Това показва, че формирането на съзидателния
производствен икотехномически фактор преминава през различни равнища
(фиг. 3). В този контекст съзидателният производствен икотехномически фактор в неговия завършен вид се представя като специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор* (specifatic making production
ecotechnomic factor). С прехода от съдържанието към формите един и същ по
величина специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор се
трансформира в двойка съзидателно-специфатен съзидателен производствен
икотехномически фактор и факторно-специфатен съзидателен производствен
икотехномически фактор, които имат общ специфатен съзидателен производствения икотехномически фактор* (total specifatic making production
ecotechnomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Специфатен съзидателен производствен икотехномически
фактор

Съзидателноспецифатен съзидателен производствен
икотехномич. фактор

Факторноспецифатен съзидателен производствен
икотехномич. фактор

Творчески производствен икотехномически
фактор

Работен производствен икотехномически
фактор

Съзидателен
трудов производствен икотехномически
фактор

Съзидателен
физическ производствен икотехномически
фактор

Творчески трудов производствен икотехномически фактор

Работен трудов
производствен
икотехномически фактор

Творчески физически производствен икотехномически
фактор

Работен физически производствен икотехномически
фактор

Фиг. 3. Равнища на формиране на специфатният съзидателен производствения икотехномически фактор

Един и същ специфатен съзидателен производствен икотехномически
фактор може да се прояви в различни комбинации от съзидателноспецифатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор съществува заместване между съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен
икотехномически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези
зависимости се експлицират чрез инцентиталната крива на безразличието
на съзидателния производствен икотехномически фактор* (incentital
indifference curve of the making production ecotechnomic factor) IC xwp -inc (фиг. 4).
За целта се въвеждат следните означения:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------xwp = xwp ( xwpm , xwp f ) =
= xwp( xwp ( xup, xvp), xwp(lwp, hwp ))
– специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор*
(specifatic making production ecotechnomic factor), както и общ специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор* (total specifatic making
production ecotechnomic factor) като функция на съзидателно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор
xwpm = xwp( xup, xvp)

и факторно-специфатния съзидателен производствения икотехномически фактор
xwp f = xwp (lwp, hwp ),
mxwpm ( xwpm , xwp f ) =

∂ xwp( xwpm , xwp f )
∂ xwpm

– пределнен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния съзидателен производствен икотехномически фактор*
(marginal specifatic making factor of the makingly-specifatic making production
ecotechnomic factor),
mxwp f ( xwpm , xwp f ) =

∂ xwp( xwpm , xwp f )
∂ xwp f

– пределен специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния
съзидателен производствен икотехномически фактор* (marginal specifatic
making factor of the factorly-specifatic making production ecotechnomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Факторно-специфатен съзидателен
производствен икотехномически фактор

xwp f
IC xwp -inc

0
xwpm
Съзидателно-специфатен съзидателен
производствения икотехномически фактор
Фиг. 4. Инцентитална крива на безразличието на
съзидателния производствен икотехномически
фактор

Трансформирането на общия специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор в съзидателно-специфатен и факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално специфичностно опредметяване на съзидателния производствения
икотехномически фактор* (incentital specificitical objectification of the making
production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното
икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic objectification),
както и на икотехномическото опредметяване изобщо]. Обратният процес
на трансформиране на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор в общ специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор, представен от функцията
xwp = xwp( xwpm , xwp f ),
e инцентитално специфичностно интензиониране на трудовия и физическия производствен икотехномически фактор* (incentital specificitical intensioning of the labour and physical production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Функцията на общия специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp = xwp( xwpm , xwp f )

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на специфатния съзидателен на производствен икотехномически фактор
IC xwp -inc . Затова уравнението на кривата IC xwp -inc при дадено равнище на общия специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор е
xwp = xwp( xwpm , xwp f ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посоченея еднакъв (постоянен)
общ специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор
xwp = xwp( xwpm , xwp f ) = const.

С движението на точка по инцентиталнта крива на безразличието на специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp -inc , която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока
като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един същ съзидателен производствен икотехномически фактор може да
се отдаде при различни комбинации на съзидателно-специфатния и факторноспецифатния съзидателен производствен икотехномически фактор обаче не
означава, че при тях се постига един и същ резултат.
При произволна промяна на количествата на съзидателно-специфатния и
факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор
(d xwpm , d xwp f )
(т.е. при движение на точка по инцентиталната крива на безразличието на специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор IC xwp -inc ) при-

растът на функцията на общия специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d xwp = dxwp( xwpm , xwp f ) =
= mxwpm ( xwpm , xwp f )d xwpm +
+ mxwp f ( xwpm , xwp f )dxwp f

или, което е същото,
d xwp = d xwp( xwpm , xwp f ) =
=

∂ xwp ( xwpm , xwp f )

+

∂ xwpm

d xwpm +

∂ xwp( xwpm , xwp f )
∂ xwp f

d xwp f .

Когато измененията в количествата на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор се
извършват в рамките на дадена инцентитална крива на безразличието на специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия специфатен съзидателен производствен
икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположното изменение в съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен
производствен икотехномически фактор запазва непроменено тяхното общо
специфатно усърдие:
d xwp = dxwp( xwpm , xwp f ) =
= mxwpm ( xwpm , xwp f )d xwpm +
+ mxwp f ( xwpm , xwp f )dxwp f = 0.

Посочената зависимост се определя като като факторно-еквивалентно заместване на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор* (factorly-equivalent
substitution of the makingly-specifatic and factorly-specifatic making production
ecotechnomic factor). То е факторно-еквивалентно, тъй като еквивалентността
на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата
диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор
mxwpm ( xwpm , xwp f )d xwpm
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до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------mxwp f ( xwpm , xwp f )d xwp f

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор, по отношение на което се конституира инцентиталната крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор* (marginal rate of the factorly-equivalent substitution of
the makingly-specifatic and factorly-specifatic making production ecotechnomic
factor)
MRXWPS mf =
=−

d xwp f
d xwpm

=−

mxwpm ( xwpm , xwp f )
mxwp f ( xwpm , xwp f )

=

∂ xwp( xwpm , xwp f ) ∂ xwp( xwpm , xwp f )
:
.
∂ xwpm
∂ xwp f

Тя е отрицателна величина

[MRXWPS

mf

<0

]

и е равна на отношението
d xwp f
d xwpm

между двата диференциални прираста на количествата на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен),
или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mxwpm ( xwpm , xwp f )
mxwp f ( xwpm , xwp f )

между пределните специфатни съзидателни фактори на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор. Пределната норма на факторно-еквивалентното заместване на
съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор MRXWPS mf показва към определена точка от
инцентиталната крива на безразличието на специфатния съзидателен произ115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водствен икотехномически фактор IC xwp -inc с колко характерни единици трябва да се намали обемът на факторно-специфатния съзидателен производствен
икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи съзидателноспецифатния съзидателен производствен икотехномически фактор с една характерна единица, така че техният общ специфатен съзидателен производствен
икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което общностната икономическа единица (например индивидът) намалява прилагания от нея факторно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор, като икономисаният от това общ специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор използва да разшири
прилагания съзидателно-специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор.
Функцията на общата специфатна усърдие на съзидателния производствен
икотехномически фактор е
xwp = xwp( xwpm , xwp f ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе инцентитална матрица на специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse incentital matrix of the specifatic
making production ecotechnomic factor) H ( xwp) mf , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):
H ( xwp) mf =
 ∂ 2 xwp( xwpm , xwp f ) ∂ 2 xwp ( xwpm , xwp f ) 


,
2


∂
xwp
∂
xwp
∂ xwpm
m
f
= 2
 > 0.
2
∂
xwp
(
xwp
,
xwp
)
∂
xwp
(
xwp
,
xwp
)
m
f
m
f 

,


2
∂ xwp f ∂ xwpm
∂ xwp f



Включените в главния диагонал на трансцентиталната матрица на О. Хесе
H ( xwp ) mf елементи с положителни значения
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------∂ 2 xwp( xwpm , xwp f )
∂ xwpm

2

∂ 2 xwp( xwpm , xwp f )
∂ xwp f

2

> 0,

>0

показват, че пределният специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния съзидателен производствен икотехномически фактор и пределният специфатен съзидателен фактор на факторно-специфатния съзидателен
производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на съзидателно-специфатния и на общата факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен
специфатен съзидателен фактор на съзидателно-специфатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор* (law of the marginal specifatic making factor increasing of makinglyspecifatic and factorly-specifatic making production ecotechnomic factor). Законът
за нарастващия пределен специфатен съзидателен фактор на съзидателноспецифатния и факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения
специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор при нарастване на равнищата на съзидателно-специфатния и на факторноспецифатния съзидателен производствен икотехномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на съзидателно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор
или с нарастването на количеството на факторно-специфатния съзидателен
производствен икотехномически фактор техният общ специфатен съзидателен
производствен икотехномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се
темпове, т.е. пределните им специфатни съзидателни фактори нарастват, което
се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище
на факторно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на съзидателно-специфатния съзидателен производствен икотехномически фактор изисква отдаването на все поголеми порции от общия специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор, както и при постоянно равнище на съзидателно-специфатния
съзидателен производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица
прираст на факторно-специфатния съзидателен производствен икотехноми-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески фактор също изисква отдаването на все по-големи порции от общия специфатен съзидателен производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР
(making production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен производствен икотехномически фактор;
съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
съзидателен физически производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
интегрален съзидателен физически производствен икотехномически
фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(making transcentital economic interest) – същото като съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтитрансцентит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (making transcentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икотехномически обтитрансцентит, съзидателна трансцентитална икотехномическа заделеност, съзидателна трансцентитална икотехномическа зададеност, (*) – съзидателен 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 съзидателен икотехномически субект [на обективностен съзидателен икотехномически субект* (objectivitical making 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 съзидателност* (ecotechnomic makingness), последната
като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателният трансцентитален ико118
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически обтипринос е икосъзидателен техномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна съзидателна оценка
или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна
съзидателна оценка, т.е. е обективно-обективностна съзидателна икотехномическа
оценка*
(objectively-objectivitical
making
ecotechnomic
appraisement), което е същото като обектностна съзидателна икотехномическа оценка* (objectiveneous making ecotechnomic appraisement). Съзидателният трансцентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на съзидателната трансцентитална обтиикотехномическа енергия*
(making transcentital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна трансцентитална обтиикотехномическа активност* (making transcentital
obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена съзидателна трансцентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална обтиикотехномическа потенциалност* (making transcentital
obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на съзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателния икотехномически обтипринос (наред със съзидателния уницентитален икотехномически
обтипринос, съзидателния центитален икотехномически обтипринос и съзидателния инцентитален икотехномическа обтипринос) (вж. фиг. 1). Ако не е
посочено друго, под съзидателен икотехномически обтипринос обикновено се
подразбира съзидателният трансцентитален икотехномически обтипринос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитална икономическа значимост;
СЗ икономически
трансцентит
(СЗ трансцентитално икономическо участие;
СЗ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на съзидателното трансцентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателният трансцентитален икотехномически обтипринос са:
съзидателен възпроизводствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (making reproductional transcentital ecotechnomic obticontribution),
съзидателен производствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (making production transcentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен разменен трансцентитален икотехномически обтипринос* (making
exchange transcentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен разпределителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (making distributional transcentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен потребителен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (making consumption
transcentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен стопанствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (making protoecotechnomizing
transcentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен следпроизводствен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (making post-production
transcentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен предипотребителен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (making beforeconsumption transcentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен посреднически трансцентитален икотехномически обтипринос* (making
intermediationary transcentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен бизнес трансцентитален икотехномически обтипринос* (making business
transcentital ecotechnomic obticontribution), съзидателен алокативен трансцентитален икотехномически обтипринос* (making allocative transcentital
ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуален съзидателен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (individual making transcentital ecotechnomic obticontribution), фирмен съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос* (firm making transcentital ecotechnomic
obticontribution), обществен съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос* (social making transcentital ecotechnomic obticontribution) и
т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос* (absolute
making transcentital ecotechnomic obticontribution) и относителен съзидателен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (relative making transcentital ecotechnomic obticontribution), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определен съзидателен трансцентитален ико121
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------техномически обтипринос* (labourly-determinate making transcentital ecotechnomic obticontribution) и физическо-определен съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос* (physically-determinate making transcentital ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателен трансцентитален усвояван икотехномически обтипринос* (making transcentital assimilated ecotechnomic obticontribution)
и съзидателен трансцентитален създаван икотехномически обтипринос*
(making transcentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателния трансцентитален икотехномически обтипринос са
(1) съзидателен сустатитен трансцентитален икотехномически обтипринос* (making sustatitic transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатит*
(making transcentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) съзидателен субстатен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (making substatum transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически обтисубстат* (making transcentital ecotechnomic
obtisubstatum)], (3) съзидателен запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (making stock transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически обтизапас*
(making transcentital ecotechnomic obtistock)], (4) съзидателен сустатантен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (making sustatantal transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически обтисустатант* (making transcentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически обтипринос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателния 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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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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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(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Съзидателен
(изгоден) субстатен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ТЦИТОП

Съзидателен
(изгоден)
ТЦИТОП

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисустатант;

(съзидателен
трансцентитален икотехномически обтисубстантит)

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИТОП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)

(вид съдържание на икотехномически сустит)
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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)

СЪЗИДАТЕЛЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (making transcentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икотехномически трансцентит,
(*) – съзидателен трансцентитален икотехномически ингредиент, който на
същностно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икотехномически субект [на обективностен съзидателен икотехномически субект* (objectivitical making ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за съзидателен трансцентитален икотехномически суб129
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------типринос (същото като съзидателен икотехномически субтитрансцентит и
като съзидателно икотехтомическо усърдие) и съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически
обтитрансцентит и като съзидателен трансцентитална икотехномическа
зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата съзидателност* (ecotechnomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателният трансцентитален икотехномически принос е форма на съществуване на съзидателната трансцентитална икотехномическа енергия (making transcentital ecotechnomic
energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна трансцентитална икотехномическа активност*
(making transcentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност).
Той е кинестично опредметена съзидателна трансцентитална икотехномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална икотехномическа потенциалност* (making transcentital ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на съзидателното трансцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателния икотехномически принос (наред със съзидателния уницентитален икономически принос, съзидателния центитален икотехномически принос и съзидателния инцентитален икотехномически принос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под съзидателен икотехномически принос обикновено се подразбира съзидателният
трансцентитален икотехномически принос
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитална икономическа значимост;
СЗ икономически
трансцентит
(СЗ трансцентитално икономическо участие;
СЗ икономическа
значимост

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателен трансцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на съзидателното трансцентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателния трансцентитален икотехномически принос са (1) съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос (съзидателен икотехномически
субтитрансцентит) и (2) съзидателен трансцентитален икотехномически
обтипринос (съзидателен икотехномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателния трансцентитален икотехномически принос са: съзидателен възпроизводствен трансцентитален икотехномически принос*
(making reproductional transcentital ecotechnomic contribution), съзидателен
производствен трансцентитален икотехномически принос* (making production transcentital ecotechnomic contribution), съзидателен разменен трансцентитален икотехномически принос* (making exchange transcentital
ecotechnomic contribution), съзидателен разпределителен трансцентитален
икотехномически принос* (making distributional transcentital ecotechnomic
contribution), съзидателен потребителен трансцентитален икотехномически принос* (making consumption transcentital ecotechnomic contribution), съзидателен стопанствен трансцентитален икотехномически принос*
(making protoeconomizing transcentital ecotechnomic contribution), съзидателен
следпроизводствен трансцентитален икотехномически принос* (making
post-production transcentital ecotechnomic contribution), съзидателен предипотребителeн трансцентитален икотехномически принос* (making
before-consumption transcentital ecotechnomic contribution), съзидателен посреднически трансцентитален икотехномически принос* (intermediationary
making transcentital ecotechnomic contribution), съзидателен бизнес икотехномическии принос* (making business transcentital ecotechnomic contribution), съзидателен алокативен трансцентитален икотехномически принос*
(making allocative transcentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален съзидателен трансцентитален икотехномически принос*
(individual making transcentital ecotechnomic contribution), фирмен съзидателен
трансцентитален икотехномически принос* (firm making transcentital
ecotechnomic contribution), обществен съзидателен трансцентитален икотехномически принос* (social making transcentital ecotechnomic contribution) и
т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
съзидателен трансцентитален икотехномически принос* (absolute making
transcentital ecotechnomic contribution) и относителен съзидателен транс132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икотехномически принос* (relative making transcentital ecotechnomic contribution), а според факторната икономическа определеност –
трудово-определен съзидателен трансцентитален икотехномически
принос* (labourly-determinate making transcentital ecotechnomic contribution) и
физическо-определен съзидателен трансцентитален икотехномически
принос* (physically-determinate making transcentital ecotechnomic contribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателен трансцентитален усвояван икотехномически принос* (making transcentital assimilated ecotechnomic contribution) и съзидателен трансцентитален създаван икотехномически принос* (making
transcentital gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателния трансцентитален икотехномически принос са (1)
съзидателен сустатитен трансцентитален икотехномически принос*
(making sustatitic transcentital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически сустатит* (making transcentital
ecotechnomic sustatite)], (2) съзидателен субстатен трансцентитален икотехномически принос* (making substatum transcentital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически субстат* (making transcentital ecotechnomic substatum)], (3) съзидателен запасов
трансцентитален икотехномически принос* (making stock transcentital
ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен трансцентитален
икотехномически запас* (making transcentital ecotechnomic stock)], (4) съзидателен сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (making sustatantal transcentital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен
трансцентитален икотехномически сустатант* (making transcentital
ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателния трансцентитален икотехномически принос и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИТП – трансцентитален икотехномически принос)

Трансцентитален икотехномически принос
(ТЦИТП)
(трансцентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
ТЦИТП

Субстатен
ТЦИТП

Запасов
ТЦИТП

Сустатантен
ТЦИТП

(трансцентитален икотехномически
сустатит;

(трансцентитален икотехномически
субстат;

(трансцентитален икотехномически
запас;

(трансцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТП]

[вътрешно същество на
ТЦИТП]

[външно същество на
ТЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икотехномическа
пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

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

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

{сустатантна трансценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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до СЪЗИДАТЕЛЕН 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Унисъзидателен (удовлетворяващо)
ТЦИТП
(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
субстантит)
[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)

СЪЗИДАТЕЛЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (making transcentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икотехномически субтитрансцентит, съзидателна икотехномическа ценностност, съзидателно
икотехномическо усърдие, (*) – съзидателен 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 съзидателен икотехномически субект [на обективностен съзидателен икотехномически субект*
(objectivitical ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); една от
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и
един от конкретните изрази на икотехномическата съзидателност*
(ecotechnomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Съзидателният трансцентитален икотехномически субтипринос е съзидателен
икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
обективностна съзидателна оценка или още е субективно отражение на
обективно-необходимата обективностна съзидателна оценка, т.е. е субективно-обективностна съзидателна икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical making ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична съзидателна икотехномическа оценка* (objectivistical making
ecotechnomic appraisement). Съзидателният трансцентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на съзидателната трансцентитална
субтиикотехномическа
енергия*
(making
transcentital
subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената съзидателна трансцентитална субтиикотехномическа активност* (making transcentital subtiecotechnomic activity)
(вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена съзидателна трансцентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална субтиикотехномическа потенциалност* (making transcentital subtiecotechnomic potentiality)
(вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на съзидателното трансцентиталното икореномическо
субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателния икотехномически субтипринос (наред със съзидателния уницентитална икотехномическа субтипринос, съзидателния центитален икотехномически субтипринос и съзидателния инцентитален икотехномическа субтипринос) (вж. фиг.
1). Ако не е посочено друго, под съзидателен икотехномически субтипринос
обикновено се подразбира съзидателният трансцентитален икотехномически
субтипринос.
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателен трансцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на съзидателното трансцентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателният трансцентитален икотехномически субтипринос са:
съзидателен възпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (making reproductional transcentital ecotechnomic subticontribution),
съзидателен производствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (making production transcentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен разменен трансцентитален икотехномически субтипринос* (making exchange transcentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен разпределителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (making distributional transcentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен потребителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (making consumption transcentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен стопанствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (making protoecotechnomizing transcentital ecotechnomic subticontri-bution), съзидателен
следпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(making post-production transcentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен предипотребителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (making before-consumption transcentital ecotechnomic subticontribution),
съзидателен посреднически трансцентитален икотехномически субтипринос* (making intermediationary transcentital ecotechnomic subticontribution),
съзидателен бизнес икотехномически субтипринос* (business transcentital
ecotechnomic subticontribution), съзидателен алокативен трансцентитален
икотехномически субтипринос* (making allocative transcentital ecotechnomic
subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуален съзидателен трансцентитален
икотехномически субтипринос* (individual making transcentital ecotechnomic
subticontribution), фирмен съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос* (firm making transcentital ecotechnomic subticontribution), обществен съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(social making transcentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос* (absolute
making transcentital ecotechnomic subticontribution) и относителен съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос* (relative making
transcentital ecotechnomic subticontribution), а според факторната икономическа определеност – трудово-определен съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос* (labourly-determinate making transcentital
143

570

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic subticontribution) и физическо-определен съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос* (physically-determinate making
transcentital ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателен трансцентитален усвояван икотехномически
субтипринос*
(making
transcentital
assimilated
ecotechnomic
subticontribution) и съзидателен трансцентитален създаван икотехномически субтипринос* (making transcentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателния трансцентитален икотехномически субтипринос
са (1) съзидателен сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос* (making sustatitic transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатит* (making transcentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) съзидателен субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос* (making substatum transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен
трансцентитален икотехномически субтисубстат* (making transcentital
ecotechnomic subtisubstatum)], (3) съзидателен запасов трансцентитален
икотехномически субтипринос* (making stock transcentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически субтизапас* (making transcentital ecotechnomic subtistock)], (4) съзидателен сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(making sustatantal transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатант* (making
transcentital ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателния 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 транс(трансцентитцентит)
ален икотехномически субтисубстантит)
{икотехномическо усърдие}
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТСП

Творчески
(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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТСП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен икотехномически
субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТСП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икотехномическа
субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
субтизадоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност;

изпълнително
сустатитно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
субстатно
икотехномическо усърдие}

изпълнително
запасово икотехномическо
усърдие}

изпълнително
сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ТЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ТЦИТСП

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икотехномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен унисъзидателен
запасов икосустатантен 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 икотехноми-ческо 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)

СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (making labour economic charge) (ки) – във:
съзидателен трудов производствен икономически заряд (същото като текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (making labour
economic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор;
съзидателен трудов производствен икономически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (making labour
ecorenomic charge) (ки) – във:
съзидателен трудов производствен икореномически заряд (същото като
текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (making labour
ecotechnomic charge) (ки) – във:
съзидателен трудов производствен икотехномически заряд (същото като
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (making labour ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД* (making labour production economic charge) – същото като текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (making labour production economic factor) (подразбиран като предметностен съзидателен трудов производствен икономически фактор) (*)
– интерпретация на трудовия производствен икономически фактор lp като
опредметеност lwp на съзидателната ценност на трудовия производствен
икономически фактор W(lwp) и като нейна факторна предметна икономическа
оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка на съзидателното усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lwp ) [същото като трудово икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически фактор) и като трудово-факторно икотехномическо усърдие* (labourly-factor ecotechnomic diligence), следователно съ152

579

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателният трудов производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това усърдие], и която ценност той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство)
при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно
равнище на отдаване на икономическа ценност от трудовия производствен
икономически фактор при осъществяването на икономическа дейност (на
икономическа активност), при която се създава икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява трудово-факторова
ценностна производствена икономическа опредметеност и служи като
един от идентификаторите на ценностните и усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икономически способности. Той е и предметна икономическа оценка на съзидателния трудов производствен икотехномически фактор (вж. съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на съзидателния трудов производствен икономически фактор са интегралният
съзидателен трудов производствен икономически фактор lwp(Y) и текущият
съзидателен трудов производствен икономически фактор lwp(X). Според
ценностната икономическа ингредиентност форми на неговото съществуване
са творческият трудов производствен икономически фактор lup и работният трудов производствен икономически фактор lvp, зависимостта между които се основава върху зависимостта между творческата ценност на трудовия
производствен икономически фактор W(lup) [респ. полезността на трудовия производствен икономически фактор U(lp)] и работната ценност на
трудовия производствен икономически фактор W(lvp) [респ. стойността
на трудовия производствен икономически фактор V(lp)], а оттам – и върху
зависимостта между творческото усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор [същото като трудово икотехномическо умение (на
трудовия производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие
на трудовия производствен икотехномически фактор [същото като трудово икотехномическо усилие (на трудовия производствения икотехномически фактор)]. Съзидателният трудов производствен икономически фактор
се измерва двояко: (1) чрез количеството lwp негови предметностни единици
(характерни за съзидателния трудов производствен икономически фактор) и
(2) чрез количеството единици на съзидателната ценност на трудовия про153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводствен икономически фактор W(lwp). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен съзидателен трудов
производствен икономически фактор* (labourly-determinate making labour
production economic factor) и физическо-определен съзидателен трудов производствен икономически фактор* (physically-determinate making labour production economic factor). Вж. също производствени икономически фактори.
Съзидателният трудов, творческият трудов и работният трудов производствен икономически фактор като съзидателно-инцентитален съзидателно-трудово-факторен икономически спeцифат
Съзидателният трудов производствен икономически фактор lwp (в
характерни за съзидателния трудов фактор предметностни единици) [и представен от съзидателната ценност на трудовия производствен икономически фактор W(lwp)] има статута на икономическо съдържание, а творческият
трудов производствен икономически фактор lup (в характерни за творческия трудов фактор предметностни единици) [и представен от творческата
ценност на трудовия производствен икономически фактор W(lup)] и работният трудов производствен икономически фактор lvp (в характерни за
работния трудов фактор предметностни единици) [и представен от работната
ценност на трудовия производствен икономически фактор W(lvp)] са негови взаимодействащи си икономически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им качество
съзидателният трудов, творческият трудов и работният трудов производствен
икономически фактор образуват вид съзидателно-инцентитален съзидателно-трудово-факторен икономически специфат* (makingly-incentital
makingly-labourly-factor economic specifate) (вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина съзидателен трудов производствен икономически фактор се трансформира (вж. икономическо преобразование) в двойка от творчески трудов производствен икономически фактор и работен трудов производствен икономически фактор, в
които съзидателният трудов фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икономически
фактор* (total makingly-specifatic making labour production economic factor)
(общ съзидателен трудов фактор на творческия трудов и работния трудов фактор в границите на икономическия специфат). Един и същ съзидателен трудов
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икономически фактор може да се прояви в различни комбинации от творчески трудов и работен трудов производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен трудов фактор съществува заместване между творческия трудов и работния трудов фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се
експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на безразличието
на съзидателния трудов производствен икономически фактор* (makinglyincentital indifference curve of the making labour production economic factor) IClwpincm (фиг. 1). За целта се използва означението
lwp m = lwp (lup, lvp )

за функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икономически фактор като функция на творческия трудов производствен икономически фактор lup и работния трудов производствен икономически фактор lvp. Освен това
mlwpu =

∂lwp (lup, lvp) ∂lwp m
=
∂lup
∂lup

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
творческия трудов производствен икономически фактор* (marginal makingly-specifatic making labour factor of the creative labour production economic
factor), а
mlwpv =

∂lwp (lup, lvp) ∂lwp m
=
∂lvp
∂lvp

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
работния трудов производствен икономически фактор* (marginal makinglyspecifatic making labour factor of the working labour production economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен трудов производствен
икономически фактор
lvp
IClwp-incm

0

lup
Творчески трудов производствен
икономически фактор

Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на съзидателния трудов производствен икономически фактор

Трансформирането на съзидателният трудов производствен икономически
фактор в творчески трудов и работен трудов производствен икономически
фактор се определя като инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на съзидателния трудов производствения икономически фактор* (incentital makingly-specificitical objectification of the making labour
production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical economic objectification), както и на
икономическото опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално
съзидателно-специфичностно опредметяване на съзидателния трудов
производствен икономически фактор* (creative incentital makinglyspecificitical objectification of the making labour production economic factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на
съзидателния трудов производствен икономически фактор* (working
incentital makingly-specificitical objectification of the making labour production
economic factor). Обратният процес на трансформиране на творческия трудов и
работния трудов производствен икономически фактор в съзидателен трудов
производствен икономически фактор, представен от функцията
lwp m = lwp (lup, lvp ),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на творческия трудов и работния трудов производствен икономически фактор*
(incentital makingly-specificitical intensioning of the creative labour and working
labour production economic factor) [то е разновидност на специфичностното
икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и
на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен
трудов производствен икономически фактор
lwp m = lwp (lup, lvp )

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния съзидателен трудов производствен икономически фактор IClwp-incm. Затова уравнението на кривата IClwp-incm при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен
икономически фактор е
lwp m = lwp (lup, lvp ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икономически фактор
lwp m = lwp (lup, lvp ) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на съзидателния трудов производствен икономически фактор IClwp-incm, която е
низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на творческия трудов и на работния трудов производствен икономически
фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното
замества намаляването на другото. Положението, че един и същ съзидателен
трудов производствен фактор може да съответства на различни комбинации на
творчески трудов и работен трудов производствен фактор обаче не означава,
че при тях се постига един и същ резултат (като икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на творческия трудов и работния трудов производствен икономически фактор (dlup, dlvp) (т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния трудов производствен икономически фактор IClwp-incm) прирастът на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икономически фактор е нейният пълен диференциал
dlwp(lup, lvp) =
= mlwpu (lup, lvp)dlup + mlwpv (lup, lvp)dlvp

или, което е същото,
dlwp(lup, lvp) =
=

∂lwp (lup, lvp)
∂lwp(lup, lvp)
dlup +
dlvp.
∂lup
∂lvp

Когато измененията в количествата на творческия трудов и работния трудов производствен икономически фактор се извършват в рамките на дадена
съзидателно-инцентитална крива на безразличието на съзидателния трудов
производствен икономически фактор, диференциалният прираст на функцията
на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в
творческия трудов и в работния трудов производствен икономически фактор
запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен съзидателен трудов
производствен икономически фактор:
dlwp (lup, lvp) =
= mlwpu (lup, lvp)dlup + mlwpv (lup, lvp)dlvp = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-трудовофакторно-еквивалентно заместване на творческия трудов и работния
трудов производствен икономически фактор* (makingly-labourly-factorlyequivalent substitution of the creative labour and working labour production
economic factor). То е съзидателно-трудово-факторно-еквивалентно, тъй като
еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните
значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен
икономически фактор
mlwpu (lup , lvp )dlup и mlwp v (lup, lvp )dlvp,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен съзидателен трудов производствен икономически фактор, по от158
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна
крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-трудово-факторно-еквивалентно заместване на творческия трудов и
работния трудов производствен икономически фактор* (marginal rate of the
makingly-labourly-factorly-equivalent substitution of the creative labour and working labour production economic factor)
MRLWPSuv =
−

mlwpu (lup, lvp)
dlvp
=−
=
dlup
mlwpv (lup, lvp)

∂lwp (lup, lvp) ∂lwp (lup, lvp)
:
.
∂lup
∂lvp

Тя е отрицателна величина

[MRLWPSuv < 0]
и е равна на отношението
dlvp
dlup

между двата диференциални прираста на количествата на творческия трудов и
работния трудов производствен икономически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mlwpu (lup, lvp)
mlwpv (lup, lvp)

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
творческия производствен трудов икономически фактор и пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на работния трудов производствен икономически фактор. Пределната норма на съзидателно-факторноеквивалентното заместване на творческия трудов и работния трудов производствен икономически фактор MRLWPSuv показва към определена точка от
съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния трудов
производствен икономически фактор IClwp-incm с колко работни единици трябва
да се намали обемът на работния трудов производствен икономически фактор,
което да позволи да се увеличи обемът на творческия трудов производствен
икономически фактор с една творческа единица, така че техният общ съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икономически фактор да
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея работен
трудов производствен икономически фактор (с което и стойността намалява),
като икономисаният от това съзидателен трудов производствен икономически
фактор (следователно и икономисаната ценност) използва да разшири прилагания от нея творчески трудов производствен икономически фактор (което
може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и
полезността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икономически фактор е
lwp m = lwp (lup, lvp ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния съзидателен трудов производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the makingly-specifatic making labour production economic factor) H (lwp ) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):

H (lwp ) uv

 ∂ 2 lwp (lup, lvp) ∂ 2 lwp (lup, lvp) 


,
2
∂
lup
∂
lvp
∂lup
 > 0.
=  2
2
∂ lwp (lup, lvp) ∂ lwp (lup, lvp) 
,


∂
lvp
∂
lup
∂lvp 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (lwp ) uv елементи с
положителни значения
∂ 2lwp (lup, lvp)
∂ 2lwp (lup, lvp)
> 0,
>0
∂lup 2
∂lvp 2

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор
на творческия трудов производствен икономически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на работния трудов производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на творческия
трудов производствен икономически фактор и на работния трудов производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на творческия трудов и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------работния трудов производствен икономически фактор* (law of the marginal
makingly-specifatic making labour factor increasing of the creatve labour and wotking labour economic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателноспецифатен съзидателен трудов фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения съзидателен трудов производствен икономически
фактор при нарастване на равнището на творческия трудов производствен
икономически фактор и работния трудов производствен икономически фактор.
Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на творческия трудов производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на работния трудов производствен икономически фактор техният общ съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен
икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни трудови фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на работния трудов производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на творческия трудов производствен икономически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен съзидателен трудов производствен икономически фактор, както и
че при постоянно равнище на творческия трудов производствен икономически
фактор, всяка следваща единица прираст на работния трудов производствен
икономически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от
общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (making labour production economic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор;
съзидателен трудов производствен икономически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икономически фактор;
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЗАРЯД* (making labour production ecorenomic charge) – същото като текущ
съзидателен трудов производствен икореномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (making labour production ecorenomic factor) (подразбиран като
предметностен съзидателен трудов производствен икореномически фактор) (*) – общо понятие за съзидателен трудов производствен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор и съзидателен трудов производствен икотехномически фактор, които са негови разновидности; интерпретация на трудовия производствен икореномически фактор lp като опредметеност lwp на съзидателната ценностност на трудовия производствен икореномически фактор W (lwp ) и като негова факторна предметна икореномическа оценка и която ценностност той
разпредеметява в икореномическато производство (като фаза на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в
т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим съзидателен трудов производствен икореномически фактор, който е и общностно-необходим съзидателен трудов производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване на икореномическа ценностност от трудовия производствен
икореномически фактор при осъществяването на съзидателна трудова производствена икореномическа дейност (на съзидателна трудова производствена икореномическа активност), при която се създава икореномически
продукт, притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява
някакви икономически потребности. В този смисъл представлява трудовофакторова ценностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на ценностностните (изобщо на
трансцентиталностните) производствени икореномически способности (вж.
центитален икореномически диспозат).
Специфично за определеността на съзидателния трудов производствен
икореномически фактор lwp е, че двете му разновидности в лицето на съзидателния трудов производствен икономически фактор lwp и съзидателния
трудов производствен икотехномически фактор lwp се намират във взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка образуват
вид факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в
икореномическото производство) [последният е разновидност на предметния
икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат съзидателният трудов производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic estimatе) на съзидателния трудов производствен икотехномически фактор (изпълняващ роля-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------та на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
lwp = Elwp (lwp )
(вж. икономическа оценка), където Elwp е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), lwp = tlwp е
общата икономическа оценка на съзидателния трудов производствен
икотехномически фактор (total economic estimatе of the making labour production ecotechnomic factor),
alwp =

lwp
lwp

е средната икономическа оценка на съзидателния трудов производствен
икотехnномически фактор (average economic estimatе of the making labour
production ecotechnomic factor) и
mlwp =

dlwp
dlwp

е пределната икономическа оценка на съзидателния трудов производствен
икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the making labour
production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между съзидателния икономически и съзидателния икотехномически трудов производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж. икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на съзидателния трудов производствен икореномически фактор са интегралният съзидателен трудов производствен икореномически фактор lwp (Y ) и
текущият съзидателен трудов производствен икореномически фактор
lwp ( X ) . Според ценностната икономическа ингредиентност форми на неговото съществуване са творческият трудов производствен икореномически
фактор lup и работният трудов производствен икореномически фактор lvp ,
зависимостта между които се основава върху зависимостта между творчес163
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ката ценностност на трудовия производствен икореномически фактор
W (lup) [респ. полезностността на трудовия производствен икореномически фактор U (lp ) ; същото като трудова икореномическа полезностност (на
трудовия производствен икореномически фактор)] и работната ценностност на трудовия производствен икореномически фактор W (lvp) [респ.
стойностността на трудовия производствен икореномически фактор
V (lp ) ; същото като трудова икореномическа стойностност (на трудовия
производствения икореномически фактор)]. Съзидателният трудов производствен икореномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството
lwp негови предметностни единици (характерни за съзидателния трудов производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателната ценностност на трудовия производствен икореномически
фактор W (lwp ) . Според факторната икореномическа определеност се разграничават трудово-определен съзидателен трудов производствен икореномически фактор* (labourly-determinate making labour production ecorenomic
factor) и физическо-определен съзидателен трудов производствен икореномически фактор* (physically-determinate making labour production ecorenomic
factor). Вж. също производствени икореномически фактори.
Съзидателният трудов, творческият трудов и работният трудов производствен икореномически фактор като съзидателно-инцентитален
съзидателно-трудово-факторен икореномически спeцифат
Съзидателният трудов производствен икореномически фактор lwp (в
характерни за съзидателния трудов фактор предметностни единици) [и представен от съзидателната ценностност на трудовия производствен икореномически фактор W(lwp)] има статута на икореномическа съдържание, а
творческият трудов производствен икореномически фактор lup (в характерни за творческия трудов фактор предметностни единици) [и представен от
творческата ценностност на трудовия производствен икореномически
фактор W (lup) ] и работният трудов производствен икореномически фактор lvp (в характерни за работния трудов фактор предметностни единици) [и
представен от работната ценностност на трудовия производствен икореномически фактор W (lvp) ] са негови взаимодействащи си икореномически
форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга
164
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им качество съзидателният трудов, творческият трудов и работният трудов производствен икореномически фактор образуват вид
съзидателно-инцентитален съзидателно-трудово-факторен икореномически специфат* (makingly-incentital makingly-labourly-factor ecorenomic
specifate) (вж. икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина съзидателен трудов производствен икореномически фактор се трансформира (вж.
икореномическа преобразование) в двойка от творчески трудов производствен
икореномически фактор и работен трудов производствен икореномически
фактор, в които съзидателният трудов икореномически фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен съзидателен трудов
производствен икореномически фактор* (total makingly-specifatic making labour production ecorenomic factor) tlwp m = lwp m (общ съзидателен трудов фактор на творческия трудов и работния трудов фактор в границите на икореномическия специфат). Един и същ съзидателен трудов производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от творчески трудов и работен трудов производствен икореномически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен трудов фактор съществува заместване между творческия трудов и работния трудов фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез
съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния
трудов производствен икореномически фактор* (makingly-incentital
indifference curve of the making labour production ecorenomic factor) IClwp-incm
(фиг. 1). За целта се използва означението
lwp m = lwp (lup, lvp)

за функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икореномически фактор като функция на творческия трудов производствен икореномически фактор lup и работния трудов производствен икореномически фактор lvp . Освен това
mlwpu =

∂lwp (lup, lvp)

=

∂lwp m

∂lup

∂lup
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
творческия трудов производствен икореномически фактор* (marginal makingly-specifatic making labour factor of the creative labour production ecorenomic
factor), а
mlwpv =

∂lwp (lup, lvp)

=

∂lvp

∂lwpv
∂lvp

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
работния трудов производствен икореномически фактор* (marginal makingly-specifatic making labour factor of the working labour production ecorenomic
factor).
Работен трудов производствен
икореномически фактор

lvp
IClwp-incm

0
lup
Творчески трудов производствен
икореномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на съзидателния трудов производствен икореномически фактор

Трансформирането на съзидателният трудов производствен икореномически фактор в творчески трудов и работен трудов производствен икореномически
фактор
се
определя
като
инцентитално
съзидателноспецифичностно опредметяване на съзидателния трудов производствения
икореномически фактор* (incentital makingly-specificitical objectification of the
making labour production ecorenomic factor) [то е разновидност на
специфичностното
икореномическа
опредметяване*
(specificitical
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностното икореномическа опредметяване* (specificitical ecorenomic
objectification), както и на икореномическато опредметяване изобщо], в т.ч.
креативно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване
на съзидателния трудов производствен икореномически фактор* (creative
incentital makingly-specificitical objectification of the making labour production
ecorenomic factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно
опредметяване на съзидателния трудов производствен икореномически
фактор* (working incentital makingly-specificitical objectification of the making
labour production ecorenomic factor). Обратният процес на трансформиране на
творческия трудов и работния трудов производствен икореномически фактор в
съзидателен трудов производствен икореномически фактор, представен от
функцията
lwp m = lwp (lup, lvp),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на творческия трудов и работния трудов производствен икореномически фактор*
(incentital makingly-specificitical intensioning of the creative labour and working
labour production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното
икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен
трудов производствен икореномически фактор
lwp m = lwp (lup, lvp)

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния съзидателен трудов производствен икореномически фактор IClwp-incm . Затова уравнението на кривата IClwp-incm при дадено
равнище на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен
икореномически фактор е
lwp m = lwp (lup, lvp) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икореномически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен) общ съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икореномически фактор
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lwp m = lwp (lup, lvp) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на съзидателния трудов производствен икореномически фактор IClwp-incm , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на творческия трудов и на работния трудов производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването
на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ съзидателен трудов производствен фактор може да съответства на различни
комбинации на творчески трудов и работен трудов производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икореномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на творческия трудов и работния трудов производствен икореномически фактор (d lup, d lvp) (т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния трудов производствен икореномически фактор IClwp-incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икореномически фактор е нейният пълен диференциал
d lwp (lup, lvp) =
= mlwpu (lup, lvp)d lup + mlwpv (lup, lvp)d lvp

или, което е същото,
d lwp (lup, lvp) =
=

∂lwp (lup, lvp)
∂lup

d lup +

∂lwp (lup, lvp)
∂lvp

d lvp.

Когато измененията в количествата на творческия трудов и работния трудов производствен икореномически фактор се извършват в рамките на дадена
съзидателно-инцентитална крива на безразличието на съзидателния трудов
производствен икореномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в творческия трудов и в работния трудов производствен икореномически
фактор запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен съзидателен
трудов производствен икореномически фактор:
168
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------d lwp (lup, lvp) =
= mlwpu (lup, lvp)d lup + mlwpv (lup, lvp)d lvp = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-трудовофакторно-еквивалентно заместване на творческия трудов и работния
трудов производствен икореномически фактор* (makingly-labourly-factorlyequivalent substitution of the creative labour and working labour production
ecorenomic factor). То е съзидателно-трудово-факторно-еквивалентно, тъй като
еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните
значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен
икореномически фактор
mlwpu (lup, lvp)d lup и mlwpv (lup, lvp)d lvp,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен съзидателен трудов производствен икореномически фактор, по
отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна
крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-трудово-факторно-еквивалентно заместване на творческия трудов и
работния трудов производствен икореномически фактор* (marginal rate of
the makingly-labourly-factorly-equivalent substitution of the creative labour and
working labour production ecorenomic factor)
MRLWPSuv =
−

d lvp

=−

d lup

mlwpu (lup, lvp)

=

mlwpv (lup, lvp)

∂lwp (lup, lvp) ∂lwp(lup, lvp)
:
.
∂lup
∂lvp

[

]

Тя е отрицателна величина MRLWPSuv < 0 и е равна на отношението
d lvp
d lup

между двата диференциални прираста на количествата на творческия трудов и
работния трудов производствен икореномически фактор (единият от които е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното
значение на обратното съотношение
−

mlwpu (lup, lvp)
mlwpv (lup, lvp)

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
творческия производствен трудов икореномически фактор и пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на работния трудов производствен икореномически фактор. Пределната норма на съзидателнофакторно-еквивалентното заместване на творческия трудов и работния трудов
производствен икореномически фактор MRLWPSuv показва към определена
точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния
трудов производствен икореномически фактор IClwp-incm с колко работни единици трябва да се намали обемът на работния трудов производствен икореномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на творческия трудов
производствен икореномически фактор с една творческа единица, така че техният общ съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икореномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея работен трудов производствен икореномически фактор (с което
и стойностността намалява), като икономисаният от това съзидателен трудов
производствен икореномически фактор (следователно и икономисаната ценностност) използва да разшири прилагания от нея творчески трудов производствен икореномически фактор (което може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и полезностността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икореномически фактор е
lwp m = lwp (lup, lvp)

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния съзидателен трудов производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the makingly-specifatic making labour production ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------factor) H (lwp ) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (lwp ) uv

 ∂ 2 lwp (lup, lvp) ∂ 2 lwp (lup, lvp) 


,
2

∂lup ∂lvp 
∂lup
= 2
 > 0.
2
∂
lwp
(
lup
,
lvp
)
∂
lwp
(
lup
,
lvp
)


,
 ∂lvp ∂lup

∂lvp 2



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (lwp ) uv елементи с
положителни значения
∂ 2 lwp (lup, lvp)
∂lup

2

> 0,

∂ 2 lwp (lup, lvp)
∂lvp

2

>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор
на творческия трудов производствен икореномически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на работния трудов производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на творческия
трудов производствен икореномически фактор и на работния трудов производствен икореномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен
съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на творческия трудов и работния трудов производствен икореномически фактор* (law of the
marginal makingly-specifatic making labour factor increasing of the creatve labour
and wotking labour ecorenomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен трудов икореномически фактор е друг израз
на насищането при изчерпането на дадения съзидателен трудов производствен икореномически фактор при нарастване на равнището на творческия трудов производствен икореномически фактор и работния трудов производствен икореномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на творческия трудов производствен
икореномически фактор или с нарастването на количеството на работния трудов производствен икореномически фактор техният общ съзидателноспецифатен съзидателен трудов производствен икореномически фактор се
увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателноспецифатни съзидателни трудови фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на работния тру171
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дов производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст
на творческия трудов производствен икореномически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икореномически фактор, както и че при постоянно
равнище на творческия трудов производствен икореномически фактор, всяка
следваща единица прираст на работния трудов производствен икореномически
фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икореномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (making labour production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
съзидателен трудов производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икореномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЗАРЯД* (making labour production ecotechnomic charge) – същото като текущ
съзидателен трудов производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (making labour production ecotechnomic factor) (подразбиран като
предметностен съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор) (*) – интерпретация на трудовия производствен икотехномически
фактор lp като опредметеност lwp на съзидателното усърдие на трудовия
производствен икотехномически фактор W (lwp ) и като негова факторна
предметна икотехномическа оценка и което усърдие той разпредеметява в
икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо усърдие от трудовия производствен икотехномически фактор при осъществяването на икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата
употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл
представлява трудово-факторова усърдностна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икотехноми172
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески способности (вж. съзидателен трудов производствен икотехномически
фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на съзидателния трудов производствен икотехномически фактор са интегралният съзидателен трудов производствен икотехномически фактор lwp (Y ) и
текущият съзидателен трудов производствен икотехномически фактор
lwp ( X ) . Според ценностната икономическа ингредиентност форми на неговото съществуване са творческият трудов производствен икотехномически
фактор lup и работният трудов производствен икотехномически фактор
lvp , зависимостта между които се основава върху зависимостта между творческото усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор
W (lup) [респ. умението на трудовия производствен икотехномически
фактор U (lp ) ; същото като трудово икотехномическо умение (на трудовия
производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lvp) [респ. усилието на
трудовия производствен икотехномически фактор V (lp ) ; същото като
трудово икотехномическо усилие (на трудовия производствения икотехномически фактор)]. Съзидателният трудов производствен икотехномически
фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството lwp негови предметностни
единици (характерни за съзидателния трудов производствен икотехномически
фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателното усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lwp ) . Според факторната икотехномическа определеност се разграничават трудово-определен съзидателен трудов производствен икотехномически фактор* (labourlydeterminate making labour production ecotechnomic factor) и физическоопределен съзидателен трудов производствен икотехномически фактор*
(physically-determinate making labour production ecotechnomic factor). Вж. също
производствени икотехномически фактори.
Съзидателният трудов, творческият трудов и работният трудов производствен икотехномически фактор като съзидателно-инцентитален
съзидателно-трудово-факторен икотехномически спeцифат
Съзидателният трудов производствен икотехномически фактор lwp
(в характерни за съзидателния трудов фактор предметностни единици) [и
представен от съзидателното усърдие на трудовия производствен икотех173
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически фактор W(lwp)] има статута на икотехномическо съдържание, а
творческият трудов производствен икотехномически фактор lup (в характерни за творческия трудов фактор предметностни единици) [и представен
от творческото усърдие на трудовия производствен икотехномически
фактор W (lup) ] и работният трудов производствен икотехномически
фактор lvp (в характерни за работния трудов фактор предметностни единици) [и представен от работното усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор W (lvp) ] са негови взаимодействащи си икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от
друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без
едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им качество съзидателният трудов, творческият трудов и работният трудов производствен икотехномически фактор образуват вид съзидателно-инцентитален съзидателно-трудово-факторен
икотехномически специфат* (makingly-incentital makingly-labourly-factor
ecotechnomic specifate) (вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина съзидателен трудов производствен икотехномически фактор се трансформира (вж.
икотехномическо преобразование) в двойка от творчески трудов производствен икотехномически фактор и работен трудов производствен икотехномически фактор, в които съзидателният трудов фактор се е опредметил, и за които
той е общ съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен
икотехномически фактор* (total makingly-specifatic making labour production
ecotechnomic factor) (общ съзидателен трудов фактор на творческия трудов и
работния трудов фактор в границите на икотехномическия специфат). Един и
същ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор може да се
прояви в различни комбинации от творчески трудов и работен трудов производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен трудов фактор съществува заместване между
творческия трудов и работния трудов фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателноинцентиталната крива на безразличието на съзидателния трудов производствен икотехномически фактор* (makingly-incentital indifference curve of
the making labour production ecotechnomic factor) IClwp-incm (фиг. 1). За целта се
използва означението
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lwp m = lwp (lup, lvp)

за функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икотехномически фактор като функция на творческия трудов производствен икотехномически фактор lup и работния трудов производствен икотехномически фактор lvp . Освен това
mlwpu =

∂lwp (lup, lvp) ∂lwp m
=
∂lup
∂lup

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
творческия трудов производствен икотехномически фактор* (marginal
makingly-specifatic making labour factor of the creative labour production
ecotechnomic factor), а
mlwpv =

∂lwp (lup, lvp) ∂lwp m
=
∂lvp
∂lvp

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
работния трудов производствен икотехномически фактор* (marginal makingly-specifatic making labour factor of the working labour production
ecotechnomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен трудов производствен
икотехномически фактор

lvp
IClwp-incm

0
lup
Творчески трудов производствен
икотехномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на съзидателния трудов производствен икотехномически фактор

Трансформирането на съзидателният трудов производствен икотехномически фактор в творчески трудов и работен трудов производствен икотехномически фактор се определя като инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на съзидателния трудов производствения
икотехномически фактор* (incentital makingly-specificitical objectification of
the making labour production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical ecotechnomic
objectification), както и на икотехномическото опредметяване изобщо], в
т.ч. креативно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на съзидателния трудов производствен икотехномически фактор*
(creative incentital makingly-specificitical objectification of the making labour production ecotechnomic factor) и работно инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на съзидателния трудов производствен
икотехномически фактор* (working incentital makingly-specificitical
objectification of the making labour production ecotechnomic factor). Обратният
процес на трансформиране на творческия трудов и работния трудов производствен икотехномически фактор в съзидателен трудов производствен икотехномически фактор, представен от функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------lwp m = lwp (lup, lvp),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на творческия трудов и работния трудов производствен икотехномически фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the creative labour and
working labour production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен
трудов производствен икотехномически фактор
lwp m = lwp (lup, lvp)

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния съзидателен трудов производствен икотехномически фактор IClwp-incm . Затова уравнението на кривата IClwp-incm при дадено
равнище на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен
икотехномически фактор е
lwp m = lwp (lup, lvp) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икотехномически фактор
lwp m = lwp (lup, lvp) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на съзидателния трудов производствен икотехномически фактор IClwp-incm , която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на творческия трудов и на работния трудов производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването
на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ съзидателен трудов производствен фактор може да съответства на различни
комбинации на творчески трудов и работен трудов производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като икотехномически продукт например).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При произволна промяна на количествата на творческия трудов и работния трудов производствен икотехномически фактор (d lup, d lvp) (т.е. при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния трудов производствен икотехномически фактор IClwp-incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d lwp (lup, lvp) =
= mlwpu (lup, lvp)d lup + mlwpv (lup, lvp)d lvp

или, което е същото,
d lwp (lup, lvp) =
=

∂lwp (lup, lvp)
∂lwp (lup, lvp)
d lup +
d lvp.
∂lup
∂lvp

Когато измененията в количествата на творческия трудов и работния трудов производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на дадена
съзидателно-инцентитална крива на безразличието на съзидателния трудов
производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен
икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в творческия трудов и в работния трудов производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икотехномически фактор:
d lwp (lup, lvp) =
= mlwpu (lup, lvp)d lup + mlwpv (lup, lvp)d lvp = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-трудовофакторно-еквивалентно заместване на творческия трудов и работния
трудов производствен икотехномически фактор* (makingly-labourlyfactorly-equivalent substitution of the creative labour and working labour production
ecotechnomic factor). То е съзидателно-трудово-факторно-еквивалентно, тъй
като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула
функция на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен
икотехномически фактор
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до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------mlwpu (lup, lvp)d lup и mlwpv (lup, lvp)d lvp,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен съзидателен трудов производствен икотехномически фактор, по
отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна
крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-трудово-факторно-еквивалентно заместване на творческия трудов и
работния трудов производствен икотехномически фактор* (marginal rate
of the makingly-labourly-factorly-equivalent substitution of the creative labour and
working labour production ecotechnomic factor)
MRLWPSuv =
−

mlwpu (lup, lvp)
d lvp
=−
=
d lup
mlwpv (lup, lvp)

∂lwp (lup, lvp) ∂lwp(lup, lvp)
:
.
∂lup
∂lvp

[

]

Тя е отрицателна величина MRLWPSuv < 0 и е равна на отношението
d lvp
d lup

между двата диференциални прираста на количествата на творческия трудов и
работния трудов производствен икотехномически фактор (единият от които е
положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното
значение на обратното съотношение
−

mlwpu (lup, lvp)
mlwpv (lup, lvp)

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на
творческия производствен трудов икотехномически фактор и пределния съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на работния трудов производствен икотехномически фактор. Пределната норма на съзидателнофакторно-еквивалентното заместване на творческия трудов и работния трудов
производствен икотехномически фактор MRLWPSuv показва към определена
точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния
трудов производствен икотехномически фактор IClwp-incm с колко работни еди179
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ници трябва да се намали обемът на работния трудов производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на творческия трудов производствен икотехномически фактор с една творческа единица, така че
техният общ съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява
прилагания от нея работен трудов производствен икотехномически фактор (с
което и усилиета намалява), като икономисаният от това съзидателен трудов
производствен икотехномически фактор (следователно и икономисаната усърдие) използва да разшири прилагания от нея творчески трудов производствен
икотехномически фактор (което може да се получи например при повишаване
на квалификацията) (с което и умениета нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икотехномически фактор е
lwp m = lwp (lup, lvp)

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния съзидателен трудов производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the makingly-specifatic making labour production ecotechnomic
factor) H (lwp ) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица на О. Хесе):

H (lwp ) uv

 ∂ 2 lwp (lup, lvp) ∂ 2 lwp (lup, lvp) 


,
2
∂
lup
∂
lvp


∂lup
= 2
> 0.
2
∂ lwp (lup, lvp) ∂ lwp (lup, lvp) 


,
2
 ∂lvp ∂lup

∂
lvp



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (lwp ) uv елементи с
положителни значения
∂ 2 lwp (lup, lvp)
∂lup 2

> 0,

∂ 2 lwp (lup, lvp)
∂lvp 2

>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор
на творческия трудов производствен икотехномически фактор и пределният
180

607

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на работния трудов производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на творческия трудов производствен икотехномически фактор и на работния трудов производствен икотехномически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор на творческия
трудов и работния трудов производствен икотехномически фактор* (law
of the marginal makingly-specifatic making labour factor increasing of the creatve
labour and wotking labour ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен трудов фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения съзидателен трудов производствен
икотехномически фактор при нарастване на равнището на творческия трудов производствен икотехномически фактор и работния трудов производствен
икотехномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с
нарастването на количеството на творческия трудов производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството на работния трудов производствен икотехномически фактор техният общ съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икотехномически фактор се увеличава, но с
ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни трудови фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане.
Това означава, че при постоянно равнище на работния трудов производствен
икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на творческия трудов производствен икотехномически фактор изисква изчерпването на все поголеми порции от общия съзидателно-специфатен съзидателен трудов производствен икотехномически фактор, както и че при постоянно равнище на
творческия трудов производствен икотехномически фактор, всяка следваща
единица прираст на работния трудов производствен икотехномически фактор
също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен съзидателен трудов производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ТРУДОВ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (making labour production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
съзидателен трудов производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен трудов производствен икотехномически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(making unicentital economic interest) – същото като съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиуницентит.
СЪЗИДАТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (making unicentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), съзидателен икотехномически обтиуницентит, съзидателна уницентитална икотехномическа заделеност, съзидателна уницентитална икотехномическа зададеност, (*) – съзидателен уницентитален икотехномически ингредиент, който като обективна проекция и
едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя
като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на съзидателен икотехномически субект [на обективностен съзидателен икотехномически субект* (objectivitical making
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство); една от
разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос (вж.) и
един от конкретните изрази на икотехномическата съзидателност*
(ecotechnomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Съзидателният уницентитален икотехномически обтипринос е съзидателен
икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна съзидателна оценка, т.е. е обективнообективностна съзидателна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical making ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна съзидателна икотехномическа оценка* (objectiveneous making
ecotechnomic appraisement). Съзидателното уницентитално икотехномическо
обтиучастие е форма на съществуване на съзидателната уницентитална
обтиикотехномическа енергия* (making unicentital obtiecotechnomic energy)
(вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна уницентитална обтиикотехномическа активност*
(making unicentital obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа ак182
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тивност). Той е кинестично опредметена съзидателна уницентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална обтиикотехномическа потенциалност* (making
unicentital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е
една от разновидностите на съзидателното уницентиталното икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ уницентитална икономическа
значимост;
СЗ икономически
уницентит
(СЗ уницентитално
икономическо
участие;
СЗ уницентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

СЗ уницентитална икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтиуницентит
(СЗ уницентитална
икономическа заделеност;
СЗ уницентиталеникономически интерес)

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

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

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

Уницентитален икотехномически обтипринос
(УЦИТОП)
(уницентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТОП

Субстатен
УЦИТОП

Запасов
УЦИТОП

Сустатантен
УЦИТОП

(уницентитален икотехномически обтисустатит;

(уницентитален икотехномически обтисубстат;

(уницентитален
икотехномически обтизапас;

(уницентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТОП]

[вътрешно същество на
УЦИТОП]

[външно същество на
УЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТОП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

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

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

[общо състояние 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)
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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)
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
УЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТОП

(творчески
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(творчески
уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
обти-запас;

(творчески уницентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтиуницентит)

творчески субстатен икотехномически обтиуницентит)

творчески запасов икотехномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТОП]

[творческо външно състояние
на външното същество на УЦИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперс-танта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТОП
Изпълнителен
(задоволяващ)
УЦИТОП
(изпълнителен
уницентитален
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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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;
обтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТОП]

{сустатитна
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)
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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)

СЪЗИДАТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (making unicentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икотехномически уницентит, (*) –
съзидателен уницентитален икотехномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на съзидателен икотехномически субект [на обективностен
съзидателен икотехномически субект* (objectivitical making ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство); съзидателен уницентитален икотехномически принос и
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен инцентитален икотехномически принос, взети заедно в тяхното
цялостно единство); общо понятие за съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтиуницентит и като съзидателен икотехтомическа диспотит) и съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтиуницентит и като съзидателна уницентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на уницентиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на
икотехномическата съзидателност* (ecotechnomic makingness), последната
като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателният уницентитален икотехномически принос е форма на съществуване на съзидателната уницентитална икотехномическа енергия (making unicentital ecotechnomic energy)
(вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
съзидателна уницентитална икотехномическа активност* (making
unicentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена съзидателна уницентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална
икотехномическа потенциалност* (making unicentital ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната
икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното
уницентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
съзидателния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателен уницентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на съзидателното уницентитално икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на съзидателния уницентитален икотехномически принос са (1) съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос (съзидателен икотехномически субтиуницентит) и (2) съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос
(съзидателен икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателния уницентитален икотехномически принос са: съзидателен възпроизводствен уницентитален икотехномически принос*
(making reproductional unicentital ecotechnomic contribution), съзидателен производствен уницентитален икотехномически принос* (making production
unicentital ecotechnomic contribution), съзидателен разменен уницентитален
икотехномически принос* (making exchange unicentital ecotechnomic contribution), съзидателен разпределителен уницентитален икотехномически
принос* (making distributional unicentital ecotechnomic contribution), съзидателен потребителен уницентитален икотехномически принос* (making consumption unicentital ecotechnomic contribution), съзидателен стопанствен
уницентитален икотехномически принос* (making protoeconomizing unicentital ecotechnomic contribution), съзидателен следпроизводствен уницентитален икотехномически принос* (making post-production unicentital ecotechnomic contribution), съзидателен предипотребителeн уницентитален икотехномически принос* (making before-consumption unicentital ecotechnomic
contribution), съзидателен посреднически уницентитален икотехномически
принос* (intermediationary making unicentital ecotechnomic contribution), съзидателен бизнес икотехномическии принос* (making business unicentital
ecotechnomic contribution), съзидателен алокативен уницентитален икотехномически принос* (making allocative unicentital ecotechnomic contribution)
и други. Според ингредиентната общностна икотехномическа обхватност се
разграничават индивидуален съзидателен уницентитален икотехномически принос* (individual making unicentital ecotechnomic contribution), фирмен
съзидателен уницентитален икотехномически принос* (firm making
unicentital ecotechnomic contribution), обществен съзидателен уницентитален икотехномически принос* (social making unicentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателен уницентитален усвояван икотехномически
принос* (making unicentital assimilated ecotechnomic contribution) и съзидате-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен уницентитален създаван икотехномически принос* (making unicentital
gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателния уницентитален икотехномически принос са (1) съзидателен сустатитен уницентитален икотехномически принос* (making
sustatitic unicentital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен уницентитален икотехномически сустатит* (making unicentital ecotechnomic
sustatite)], (2) съзидателен субстатен уницентитален икотехномически
принос* (making substatum unicentital ecotechnomic contribution) [същото като
съзидателен уницентитален икотехномически субстат* (making unicentital ecotechnomic substatum)], (3) съзидателен запасов уницентитален икотехномически принос* (making stock unicentital ecotechnomic contribution)
[същото като съзидателен уницентитален икотехномически запас* (making unicentital ecotechnomic stock)], (4) съзидателен сустатантен уницентитален икотехномически принос* (making sustatantal unicentital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен уницентитален икотехномически сустатант* (making 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателния уницентитален икотехномически принос и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИТП – уницентитален икотехномически принос)

Уницентитален икотехномически принос
(УЦИТП)
(уницентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
УЦИТП

Субстатен
УЦИТП

Запасов
УЦИТП

Сустатантен
УЦИТП

(уницентитален икотехномически
сустатит;

(уницентитален икотехномически
субстат;

(уницентитален икотехномически
запас;

(уницентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТП]

[вътрешно същество на
УЦИТП]

[външно същество на
УЦИТП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
уницентит)

сътворителен
запасов икотехномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
УЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТП

Работен (сметен) запасов
УЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТП

(работен уницентитален
икотехномически сустатит;

(работен уницентитален
икотехномически субстат;

(работен уницентитален
икотехномически запас;

(работен уницентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически уницентит)

работен субстатен икотехномически уницентит)

работен запасов икотехномически уницентит)

работен сустатантен икотехномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

Творчески (ползваем)
УЦИТП
(творчески
уницентитален
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 сустатит;

(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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителен
(задоволяващ)
УЦИТП
(изпълнителен
уницентитален
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
уницентитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
уницентитален
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
икотехномичес-ка 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

СЪЗИДАТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (making unicentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икотехномически субтиуницентит, съзидателен икотехномически диспотит, (*) – съзидателен уницентитален икотехномически ингредиент, който като субективна проекция и
едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя
като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на съзидателен икотехномически субект [на обективностен съзидателен икотехномически субект* (objectivitical making
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); съзидателен уницен204
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титален икотехномически субтипринос и съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от
разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос (вж.) и
един от конкретните изрази на икотехномическата съзидателност*
(ecotechnomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Съзидателният уницентитален икотехномически субтипринос е съзидателен
икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
обективностна съзидателна оценка или още е субективно отражение на
обективно-необходимата обективностна съзидателна оценка, т.е. е субективно-обективностна съзидателна икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical making ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична съзидателна икотехномическа оценка* (objectivistical making
ecotechnomic appraisement). Съзидателният уницентитален икотехномически
субтипринос е форма на съществуване на съзидателната уницентитална
субтиикотехномическа енергия* (making unicentital subtiecotechnomic energy)
(вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна уницентитална субтиикотехномическа активност*
(making unicentital subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена съзидателна уницентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална субтиикотехномическа потенциалност* (making
unicentital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа
потенциалност).
Според
субстантивностната
икореномическа
ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното
уницентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на съзидателния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

СЗ уницентитална икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтиуницентит
(СЗ уницентитална
икономическа заделеност;
СЗ уницентиталеникономически интерес)

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

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

Фиг. 1. Съзидателен уницентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на съзидателното уницентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателният уницентитален икотехномически субтипринос са:
съзидателен възпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос* (making reproductional unicentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен производствен уницентитален икотехномически субтипринос*
(making production unicentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен
разменен уницентитален икотехномически субтипринос* (making exchange unicentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен разпределителен уницентитален икотехномически субтипринос* (making distributional
unicentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен потребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (making consumption unicentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен стопанствен уницентитален икотехномически субтипринос* (making protoecotechnomizing unicentital
ecotechnomic subticontri-bution), съзидателен следпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос* (making post-production unicentital
ecotechnomic subticontribution), съзидателен предипотребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (making before-consumption unicentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен посреднически уницентитален икотехномически субтипринос* (making intermediationary unicentital
ecotechnomic subticontribution), съзидателен бизнес икотехномически субтипринос* (business unicentital ecotechnomic subticontribution), съзидателен
алокативен уницентитален икотехномически субтипринос* (making
allocative unicentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален
съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос* (individual
making unicentital ecotechnomic subticontribution), фирмен съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос* (firm making unicentital
ecotechnomic subticontribution), обществен съзидателен уницентитален
икотехномически субтипринос* (social making unicentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателен уницентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (making unicentital assimilated ecotechnomic subticontribution) и
съзидателен уницентитален създаван икотехномически субтипринос*
(making unicentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателния уницентитален икотехномически субтипринос са
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) съзидателен сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос* (making sustatitic unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като
съзидателен уницентитален икотехномически субтисустатит* (making
unicentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) съзидателен субстатен уницентитален икотехномически субтипринос* (making substatum unicentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен уницентитален
икотехномически субтисубстат* (making unicentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) съзидателен запасов уницентитален икотехномически субтипринос* (making stock unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото
като съзидателен уницентитален икотехномически субтизапас* (making
unicentital ecotechnomic subtistock)], (4) съзидателен сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос* (making sustatantal unicentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен уницентитален
икотехномически субтисустатант* (making unicentital ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Уницентитален икотехномически
субтипринос
(УЦИТСП)
(уницентитален икотехномически
субтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТСП

Субстатен
УЦИТСП

Запасов
УЦИТСП

Сустатантен
УЦИТСП

(уницентитален икотехномически
субтисустатит;

(уницентитален икотехномически субтисубстат;

(уницентитален
икотехномически субтизапас;

(уницентитален икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална 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)
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 суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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 субтизапас;

(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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТСП
(съзидателен
уницентитален икотехномически
субтисубстантит)
[вътрешно
състояние 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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)

СЪЗИДАТЕЛЕН ФАКТОРЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (making factor
economic charge) (ки) – във:
съзидателен факторен производствен икономически заряд (същото като
текущ съзидателен производствен икономически фактор).
СЪЗИДАТЕЛЕН ФАКТОРЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (making factor ecorenomic charge) (ки) – във:
съзидателен факторен производствен икореномически заряд (същото като текущ съзидателен производствен икореномически фактор).
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ФАКТОРЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (making
factor ecotechnomic charge) (ки) – във:
съзидателен факторен производствен икотехномически заряд (същото
като текущ съзидателен производствен икотехномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛЕН ФАКТОРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ЗАРЯД* (making factor production economic charge) – същото като текущ съзидателен производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ФАКТОРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЗАРЯД* (making factor production ecorenomic charge) – същото като текущ съзидателен производствен икореномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ФАКТОРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД* (making factor production ecotechnomic charge) – същото като текущ съзидателен производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (making
physical economic charge) (ки) – във:
съзидателен физически производствен икономически заряд (същото като
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор).
СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (making
physical economic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор;
съзидателен физически производствен икономически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (making
physical ecorenomic charge) (ки) – във:
съзидателен физически производствен икореномически заряд (същото като текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД (making
physical ecotechnomic charge) (ки) – във:
съзидателен физически производствен икотехномически заряд (същото
като текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор).
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (making physical ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен физически производствен икотехномически
фактор;
съзидателен физически производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ЗАРЯД* (making physical production economic charge) – същото като текущ
съзидателен физически производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР* (making physical production economic factor) (подразбиран като
предметностен съзидателен физически производствен икономически
фактор) (*) – интерпретация на физическия производствен икономически
фактор hp като опредметеност hwp на съзидателната ценност на физическия
производствен икономически фактор W(hwp) и като нейна факторна предметна икономическа оценка, която ценност от своя страна е ценностна икономическа оценка на съзидателното усърдие на физическия производствен икотехномически фактор W (hwp) [същото като физическо икотехномическо
усърдие (на производствения икотехномически фактор) и като физическофакторно икотехномическо усърдие* (physically-factor ecotechnomic diligence), следователно съзидателният физически производствен икономически фактор е метаикономическа оценка на това усърдие], и която ценност
той разпредеметява в икономическото производство (като фаза на икономическото възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в
т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; абсолютно равнище на отдаване на икономическа ценност
от физическия производствен икономически фактор при осъществяването на
икономическа дейност (на икономическа активност), при която се създава
икономически продукт, притежаващ способността при неговата употреба да
удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл представлява физическо-факторова ценностна производствена икономическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на ценностните и усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икономически
способности. Той е и предметна икономическа оценка на съзидателния физически производствен икотехномически фактор (вж. съзидателен физически
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на съзидателния физически производствен икономически фактор са интегралният съзидателен физически производствен икономически фактор hwp(Y) и
текущият съзидателен физически производствен икономически фактор
hwp(X). Според ценностната икономическа ингредиентност форми на неговото съществуване са творческият физически производствен икономически
фактор hup и работният физически производствен икономически фактор
hvp, зависимостта между които се основава върху зависимостта между творческата ценност на физическия производствен икономически фактор
W(hup) [респ. полезността на физическия производствен икономически
фактор U(hp)] и работната ценност на физическия производствен икономически фактор W(hvp) [респ. стойността на физическия производствен
икономически фактор V(hp)], а оттам – и върху зависимостта между творческото усърдие на физическия производствен икотехномически фактор
[същото като физическо икотехномическо умение (на физическия производствен икотехномически фактор)] и работното усърдие на физическия
производствен икотехномически фактор [същото като физическо икотехномическо усилие (на физическия производствения икотехномически фактор)]. Съзидателният физически производствен икономически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hwp негови предметностни единици (характерни за съзидателния физически производствен икономически фактор) и
(2) чрез количеството единици на съзидателната ценност на физическия
производствен икономически фактор W(hwp). Според факторната икономическа определеност се разграничават трудово-определен съзидателен физически производствен икономически фактор* (labourly-determinate making
physical production economic factor) и физическо-определен съзидателен физически производствен икономически фактор* (physically-determinate making physical production economic factor). Вж. също производствени икономически фактори.
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателният физически, творческият физически и работният физически производствен икономически фактор като съзидателноинцентитален съзидателно-физическо-факторен икономически спeцифат
Съзидателният физически производствен икономически фактор hwp
(в характерни за съзидателния физически фактор предметностни единици) [и
представен от съзидателната ценност на физическия производствен икономически фактор W(hwp)] има статута на икономическо съдържание, а
творческият физически производствен икономически фактор hup (в характерни за творческия физически фактор предметностни единици) [и представен
от творческата ценност на физическия производствен икономически
фактор W(hup)] и работният физически производствен икономически
фактор hvp (в характерни за работния физически фактор предметностни единици) [и представен от работната ценност на физическия производствен
икономически фактор W(hvp)] са негови взаимодействащи си икономически
форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга
(неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им качество съзидателният физически, творческият
физически и работният физически производствен икономически фактор образуват вид съзидателно-инцентитален съзидателно-физическо-факторен
икономически специфат* (makingly-incentital makingly-physically-factor
economic specifate) (вж. икономически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина съзидателен физически производствен икономически фактор се трансформира (вж.
икономическо преобразование) в двойка от творчески физически производствен икономически фактор и работен физически производствен икономически
фактор, в които съзидателният физически фактор се е опредметил, и за които
той е общ съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен
икономически фактор* (total makingly-specifatic making physical production
economic factor) (общ съзидателен физически фактор на творческия физически
и работния физически фактор в границите на икономическия специфат). Един
и същ съзидателен физически производствен икономически фактор може да се
прояви в различни комбинации от творчески физически и работен физически
производствен икономически фактор. Затова при непроменена величина на
общия съзидателно-специфатен физически фактор съществува заместване
между творческия физически и работния физически фактор, като техните из219
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------менения са противоположни. Тези зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния физически производствен икономически фактор* (makingly-incentital indifference
curve of the making physical production economic factor) IChwp-incm (фиг. 1). За
целта се използва означението
hwp m = hwp (hup, hvp )

за функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икономически фактор като функция на творческия физически производствен икономически фактор hup и работния физически производствен
икономически фактор hvp. Освен това
mhwpu =

∂hwp(hup, hvp) ∂hwpm
=
∂hup
∂hup

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
творческия физически производствен икономически фактор* (marginal
makingly-specifatic making physical factor of the creative physical production
economic factor), а
mhwpv =

∂hwp (hup, hvp) ∂hwp m
=
∂hvp
∂hvp

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
работния физически производствен икономически фактор* (marginal makingly-specifatic making physical factor of the working physical production
economic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен физически производствен
икономически фактор
hvp
IChwp-incm

0
lhup
Творчески физически производствен
икономически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на съзидателния физически
производствен икономически фактор

Трансформирането на съзидателният физически производствен икономически фактор в творчески физически и работен физически производствен икономически фактор се определя като инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на съзидателния физически производствения икономически фактор* (incentital makingly-specificitical objectification
of the making physical production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо опредметяване* (specificitical economic
objectification), както и на икономическото опредметяване изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на
съзидателния физически производствен икономически фактор* (creative
incentital makingly-specificitical objectification of the making physical production
economic factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно
опредметяване на съзидателния физически производствен икономически
фактор* (working incentital makingly-specificitical objectification of the making
physical production economic factor). Обратният процес на трансформиране на
творческия физически и работния физически производствен икономически
фактор в съзидателен физически производствен икономически фактор, представен от функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------hwp m = hwp (hup, hvp ),
е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на творческия физически и работния физически производствен икономически
фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the creative physical
and working physical production economic factor) [то е разновидност на специфичностното икономическо интензиониране* (specificitical economic intensioning), както и на икономическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен
физически производствен икономически фактор
hwp m = hwp (hup, hvp )

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния съзидателен физически производствен икономически фактор IChwp-incm. Затова уравнението на кривата IChwp-incm при дадено
равнище на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икономически фактор е
hwp m = hwp (hup, hvp ) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икономически фактор
hwp m = hwp (hup, hvp ) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на съзидателния физически производствен икономически фактор IChwp-incm, която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало), количествата на творческия физически и на работния физически производствен
икономически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че един и същ
съзидателен физически производствен фактор може да съответства на различни комбинации на творчески физически и работен физически производствен
фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат (като
икономически продукт например).
При произволна промяна на количествата на творческия физически и работния физически производствен икономически фактор (dhup, dhvp) (т.е. при
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на
съзидателния физически производствен икономически фактор IChwp-incm) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икономически фактор е нейният пълен диференциал
dhwp(hup, hvp) =
= mhwpu (hup, hvp)dhup + mhwpv (hup, hvp)dhvp

или, което е същото,
dhwp(hup, hvp) =
=

∂hwp (hup, hvp)
∂hwp (hup, hvp)
dhup +
dhvp.
∂hup
∂hvp

Когато измененията в количествата на творческия физически и работния
физически производствен икономически фактор се извършват в рамките на
дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на съзидателния физически производствен икономически фактор, диференциалният прираст на
функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икономически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в творческия физически и в работния физически производствен
икономически фактор запазват непроменен техния общ съзидателноспецифатен съзидателен физически производствен икономически фактор:
dhwp(hup, hvp) =
= mhwpu (hup, hvp)dhup + mhwpv (hup, hvp)dhvp = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-физическофакторно-еквивалентно заместване на творческия физически и работния
физически производствен икономически фактор* (makingly-physicallyfactorly-equivalent substitution of the creative physical and working physical production economic factor). То е съзидателно-физическо-факторно-еквивалентно,
тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към
нула функция на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икономически фактор
mhwpu (hup, hvp )dhup и mhwpv (hup, hvp )dhvp,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен съзидателен физически производствен икономически фактор, по
отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна
крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-физическо-факторно-еквивалентно заместване на творческия физически и работния физически производствен икономически фактор*
(marginal rate of the makingly-physically-factorly-equivalent substitution of the
creative physical and working physical production economic factor)
MRHWPSuv =
−

mhwpu (hup, hvp)
dhvp
=−
=
dhup
mhwpv (hup, hvp)

∂hwp(hup, hvp) ∂hwp (hup, hvp)
:
.
∂hup
∂hvp

Тя е отрицателна величина

[MRHWPSuv < 0]
и е равна на отношението
dhvp
dhup

между двата диференциални прираста на количествата на творческия физически и работния физически производствен икономически фактор (единият от които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mhwpu (hup, hvp)
mhwpv (hup, hvp)

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
творческия производствен физически икономически фактор и пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на работния физически
производствен икономически фактор. Пределната норма на съзидателнофакторно-еквивалентното заместване на творческия физически и работния физически производствен икономически фактор MRHWPSuv показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния физически производствен икономически фактор IChwp-incm с колко работни единици трябва да се намали обемът на работния физически производс224
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------твен икономически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на творческия физически производствен икономически фактор с една творческа единица,
така че техният общ съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икономически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея работен физически производствен икономически
фактор (с което и стойността намалява), като икономисаният от това съзидателен физически производствен икономически фактор (следователно и икономисаната ценност) използва да разшири прилагания от нея творчески физически
производствен икономически фактор (което може да се получи например при
повишаване на квалификацията) (с което и полезността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически
производствен икономически фактор е
hwp m = hwp (hup, hvp ).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния съзидателен физически производствен икономически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the makingly-specifatic making physical production economic
factor) H (hwp ) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икономическа матрица на О. Хесе):

H (hwp ) uv

 ∂ 2 hwp(hup, hvp) ∂ 2 hwp (hup, hvp) 


,
∂hup ∂hvp 
∂hup 2

> 0.
= 2
∂ hwp(hup, hvp) ∂ 2 hwp (hup, hvp) 
,


∂hvp 2
 ∂hvp ∂hup


Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (hwp ) uv елементи с
положителни значения
∂ 2 hwp (hup, hvp)
∂ 2 hwp (hup, hvp)
> 0,
>0
∂hup 2
∂hvp 2

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на творческия физически производствен икономически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на работния физически производствен икономически фактор се увеличават с нарастването на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------творческия физически производствен икономически фактор и на работния физически производствен икономически фактор. Това е законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
творческия физически и работния физически производствен икономически
фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making physical factor
increasing of the creatve physical and wotking physical economic factor). Законът
за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен физически
фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения съзидателен физически производствен икономически фактор при нарастване на равнището на творческия физически производствен икономически фактор и работния физически производствен икономически фактор. Според този закон
при постоянни други условия с нарастването на количеството на творческия
физически производствен икономически фактор или с нарастването на количеството на работния физически производствен икономически фактор техният
общ съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икономически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им
съзидателно-специфатни съзидателни физически фактори нарастват, което се
дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на
работния физически производствен икономически фактор, всяка следваща
единица прираст на творческия физически производствен икономически фактор изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен съзидателен физически производствен икономически фактор, както и че при постоянно равнище на творческия физически производствен икономически фактор, всяка следваща единица прираст на работния физически
производствен икономически фактор също изисква изчерпването на все поголеми порции от общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ
ФАКТОР (making physical production economic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор;
съзидателен физически производствен икономически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД* (making physical production ecorenomic charge) – същото като текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (making physical production ecorenomic factor) (подразбиран като предметностен съзидателен физически производствен икореномически
фактор) (*) – общо понятие за съзидателен физически производствен икономически фактор и съзидателен физически производствен икотехномически
фактор, които са негови разновидности; интерпретация на физическия производствен икореномически фактор hp като опредметеност hwp на съзидателната ценностност на физическия производствен икореномически фактор
W (hwp) и като негова факторна предметна икореномическа оценка и което
ценностност той разпредеметява в икореномическато производство (като фаза
на икореномическато възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа единица; субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим съзидателен
физически производствен икореномически фактор, който е и общностнонеобходим съзидателен физически производствен икореномически фактор;
субективно-отразен от общностната икономическа единица (в т.ч. и от индивида) обективно-необходим съзидателен физически производствен икореномически фактор, който е и общностно-необходим съзидателен физически производствен икореномически фактор; абсолютно равнище на отдаване
на икореномическа ценностност от физическия производствен икореномически
фактор при осъществяването на съзидателна физическа производствена
икореномическа дейност (на съзидателна физическа производствена икореномическа активност), при която се създава икореномически продукт,
притежаващ способността при неговата употреба да удовлетварява някакви
икономически потребности. В този смисъл представлява физическофакторова ценностностна производствена икореномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на ценностностните (изобщо на
трансцентиталностните) производствени икореномически способности (вж.
съзидателен физически производствен икореномически фактор и центитален
икореномически диспозат).
Специфично за определеността на съзидателния физически производствен
икореномически фактор hwp е, че двете му разновидности в лицето на съзидателния физически производствен икономически фактор hwp и съзидателния физически производствен икотехномически фактор hwp се намират във
взаимозависимост помежду си. Те са вид центитални икореномичностни
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------диспозанти (вж. центитален икореномически диспозат), които като двойка
образуват вид факторен икореномически диспозат* (factor ecorenomic disposate) (в икореномическото производство) [последният е разновидност на
предметния икореномически диспозат* (objective ecorenomic disposate) (също)]. В границите на факторния икореномически диспозат съзидателният физически производствен икономически фактор (изпълняващ ролята на икореномическо явление) е предметна икономическа оценка* (objective economic
estimatе) на съзидателния физически производствен икотехномически фактор
(изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
hwp = Ehwp (hwp)
(вж. икономическа оценка), където Elwp е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), hwp = thwp е
общата икономическа оценка на съзидателния физически производствен
икотехномически фактор (total economic estimatе of the making physical production ecotechnomic factor),
ahwp =

hwp
hwp

е средната икономическа оценка на съзидателния физически производствен икотехnномически фактор (average economic estimatе of the making
physical production ecotechnomic factor) и
mhwp =

dhwp
dhwp

е пределната икономическа оценка на съзидателния физически производствен икотехnномически фактор (marginal economic estimatе of the making
physical production ecotechnomic factor). Взаимните въздействия и взаимообусловеността между съзидателния икономически и съзидателния икотехномически физически производствен фактор образуват вид икореномическа област (вж. икореномика), която едновременно принадлежи на граничната
икономика, в частност на икотехномическата гранична икономика (вж.
икономика), и на граничната икотехномика, в частност на икономическата
гранична икотехномика (вж. икономика и икотехномика).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на съзидателния физически производствен икореномически фактор са интегралният съзидателен физически производствен икореномически фактор
lup(Y ) и текущият съзидателен физически производствен икореномически
фактор lup( X ) . Според ценностната икономическа ингредиентност форми
на неговото съществуване са творческият физически производствен икореномически фактор hup и работният физически производствен икореномически
фактор hvp , зависимостта между които се основава върху зависимостта между
творческата ценностност на физическия производствен икореномически
фактор W (hup) [респ. полезностността на физическия производствен
икореномически фактор U (hp) ; същото като физическо икореномическа полезностност (на физическия производствен икореномически фактор)] и
работната ценностност на физическия производствен икореномически
фактор W (hvp) [респ. стойностността на физическия производствен
икореномически фактор V (hp) ; същото като физическо икореномическа
стойностност (на физическия производствения икореномически фактор)]. Съзидателният физически производствен икореномически фактор се
измерва двояко: (1) чрез количеството hwp негови предметностни единици
(характерни за съзидателния физически производствен икореномически фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателната ценностност на физическия производствен икореномически фактор W (hwp) . Според факторната икореномическа определеност се разграничават трудово-определен съзидателен физически производствен икореномически фактор* (labourlydeterminate making physical production ecorenomic factor) и физическоопределен съзидателен физически производствен икореномически фактор*
(physically-determinate making physical production ecorenomic factor). Вж. също
производствени икореномически фактори.
Съзидателният физически, творческият физически и работният физически производствен икореномически фактор като съзидателноинцентитален съзидателно-физическо-факторен икореномически
спeцифат
Съзидателният физически производствен икореномически фактор hwp (в характерни за съзидателния физически фактор предметностни еди229
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ници) [и представен от съзидателната ценностност на физическия производствен икореномически фактор W (hwp) ] има статута на икореномическа
съдържание, а творческият физически производствен икореномически
фактор hup (в характерни за творческия физически фактор предметностни
единици) [и представен от творческата ценностност на физическия производствен икореномически фактор W (hup) ] и работният физически производствен икореномически фактор hvp (в характерни за работния физически
фактор предметностни единици) [и представен от работната ценностност
на физическия производствен икореномически фактор W (hvp) ] са негови
взаимодействащи си икореномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им качество
съзидателният физически, творческият физически и работният физически производствен икореномически фактор образуват вид съзидателноинцентитален съзидателно-физическо-факторен икореномически специфат* (makingly-incentital makingly-physically-factor ecorenomic specifate) (вж.
икореномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина съзидателен физически производствен икореномически фактор се трансформира (вж.
икореномическа преобразование) в двойка от творчески физически производствен икореномически фактор и работен физически производствен икореномически фактор, в които съзидателният физически фактор се е опредметил, и за
които той е общ съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икореномически фактор* (total makingly-specifatic making physical
production ecorenomic factor) thwpm = hwpm (общ съзидателен физически фактор на творческия физически и работния физически фактор в границите на
икореномическия специфат). Един и същ съзидателен физически производствен икореномически фактор може да се прояви в различни комбинации от
творчески физически и работен физически производствен икореномически
фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен
физически фактор съществува заместване между творческия физически и работния физически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези
зависимости се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на
безразличието на съзидателния физически производствен икореномически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фактор* (makingly-incentital indifference curve of the making physical production
ecorenomic factor) IC hwp -incm (фиг. 1). За целта се използва означението
hwpm = hwp(hup, hvp)

за функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икореномически фактор като функция на творческия физически
производствен икореномически фактор hup и работния физически производствен икореномически фактор hvp . Освен това
mhwpu =

∂ hwp (hup, hvp)

=

∂ hup

∂ hwpm
∂ hup

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
творческия физически производствен икореномически фактор* (marginal
makingly-specifatic making physical factor of the creative physical production
ecorenomic factor), а
mhwpv =

∂ hwp (hup, hvp)
∂ hvp

=

∂ hwp m
∂ hvp

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
работния физически производствен икореномически фактор* (marginal
makingly-specifatic making physical factor of the working physical production
ecorenomic factor).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работен физически производствен
икореномически фактор

hvp
IC hwp -incm

0
hup
Творчески физически производствен
икореномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива на
безразличието на съзидателния физически
производствен икореномически фактор

Трансформирането на съзидателният физически производствен икореномически фактор в творчески физически и работен физически производствен
икореномически фактор се определя като инцентитално съзидателноспецифичностно опредметяване на съзидателния физически производствения икореномически фактор* (incentital makingly-specificitical objectification of the making physical production ecorenomic factor) [то е разновидност на
специфичностното
икореномическа
опредметяване*
(specificitical
ecorenomic objectification), както и на икореномическато опредметяване
изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателно-специфичностно
опредметяване на съзидателния физически производствен икореномически фактор* (creative incentital makingly-specificitical objectification of the making physical production ecorenomic factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на съзидателния физически производствен икореномически фактор* (working incentital makingly-specificitical
objectification of the making physical production ecorenomic factor). Обратният
процес на трансформиране на творческия физически и работния физически
производствен икореномически фактор в съзидателен физически производствен икореномически фактор, представен от функцията
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------hwpm = hwp(hup, hvp),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на творческия физически и работния физически производствен икореномически
фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the creative physical
and working physical production ecorenomic factor) [то е разновидност на специфичностното икореномическа интензиониране* (specificitical ecorenomic
intensioning), както и на икореномическато интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен
физически производствен икореномически фактор
hwpm = hwp(hup, hvp)

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния съзидателен физически производствен икореномически фактор IC hwp -incm . Затова уравнението на кривата IC hwp -incm при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икореномически фактор е
hwpm = hwp(hup, hvp) = const.

Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икореномически фактор
hwpm = hwp(hup, hvp) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на съзидателния физически производствен икореномически фактор IC hwp -incm ,
която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало),
количествата на творческия физически и на работния физически производствен икореномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че
един и същ съзидателен физически производствен фактор може да съответства
на различни комбинации на творчески физически и работен физически производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат
(като икореномически продукт например).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------При произволна промяна на количествата на творческия физически и работния физически производствен икореномически фактор (d hup, d hvp) (т.е.
при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния физически производствен икореномически фактор
IC hwp -incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икореномически фактор е нейният пълен диференциал
d hwp(hup, hvp) =
= mhwpu (hup, hvp)d hup + mhwpv (hup, hvp)d hvp

или, което е същото,

d hwp ( hup , hvp ) =
=

∂ hwp ( hup , hvp )
∂ hwp ( hup , hvp )
d hup +
d hvp .
∂ hup
∂ hvp

Когато измененията в количествата на творческия физически и работния
физически производствен икореномически фактор се извършват в рамките на
дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на съзидателния физически производствен икореномически фактор, диференциалният прираст на
функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икореномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в творческия физически и в работния физически производствен икореномически фактор запазват непроменен техния общ съзидателноспецифатен съзидателен физически производствен икореномически фактор:
d hwp (hup, hvp) =
= mhwpu (hup, hvp)d hup + mhwpv (hup, hvp)d hvp = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-физическофакторно-еквивалентно заместване на творческия физически и работния
физически производствен икореномически фактор* (makingly-physicallyfactorly-equivalent substitution of the creative physical and working physical production ecorenomic factor). То е съзидателно-физическо-факторноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на при234
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------равнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен съзидателен
физически производствен икореномически фактор
mhwpu (hup, hvp)d hup и mhwpv (hup, hvp)d hvp,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен съзидателен физически производствен икореномически фактор, по
отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна
крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-физическо-факторно-еквивалентно заместване на творческия физически и работния физически производствен икореномически фактор*
(marginal rate of the makingly-physically-factorly-equivalent substitution of the
creative physical and working physical production ecorenomic factor)
MRHWPSuv =
−

d hvp

mhwpu (hup, hvp)

=−

d hup

=

mhwpv (hup, hvp)

∂ hwp (hup, hvp) ∂ hwp(hup, hvp)
:
.
∂ hup
∂ hvp

Тя е отрицателна величина

[MRHWPS

uv

<0

]

и е равна на отношението
d hvp
d hup

между двата диференциални прираста на количествата на творческия физически и работния физически производствен икореномически фактор (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mhwpu (hup, hvp)
mhwpv (hup, hvp)

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
творческия производствен физически икореномически фактор и пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на работния физически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производствен икореномически фактор. Пределната норма на съзидателнофакторно-еквивалентното заместване на творческия физически и работния физически производствен икореномически фактор MRHWPSuv показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния физически производствен икореномически фактор IC hwp -incm с колко работни единици трябва да се намали обемът на работния физически производствен икореномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на
творческия физически производствен икореномически фактор с една творческа единица, така че техният общ съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икореномически фактор да остане постоянна величина.
Това заместване е положение, при което икономическата единица (например
индивидът) намалява прилагания от нея работен физически производствен
икореномически фактор (с което и стойностността намалява), като икономисаният от това съзидателен физически производствен икореномически фактор
(следователно и икономисаната ценностност) използва да разшири прилагания
от нея творчески физически производствен икореномически фактор (което
може да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и
полезностността нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически
производствен икореномически фактор е
hwpm = hwp(hup, hvp).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния съзидателен физически производствен икореномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the makingly-specifatic making physical production ecorenomic
factor) H (hwp) uv , която се състои от тези втори производни и е изцяло положително определена (вж. матрица и икореномическа матрица на О. Хесе):

H (hwp ) uv

 ∂ 2 hwp(hup, hvp) ∂ 2 hwp(hup, hvp) 


,
2

∂ hup ∂ hvp 
∂ hup
= 2
 > 0.
2
 ∂ hwp(hup, hvp) , ∂ hwp(hup, hvp) 
 ∂ hvp ∂ hup

∂ hvp 2
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (hwp) uv елементи с
положителни значения
∂ 2 hwp(hup, hvp)
∂ hup

2

> 0,

∂ 2 hwp(hup, hvp)
∂ hvp

2

>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на творческия физически производствен икореномически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на работния
физически производствен икореномически фактор се увеличават с нарастването на творческия физически производствен икореномически фактор и на работния физически производствен икореномически фактор. Това е законът за
нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен физически
фактор на творческия физически и работния физически производствен
икореномически фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making
physical factor increasing of the creatve physical and wotking physical ecorenomic
factor). Законът за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен
физически икореномически фактор е друг израз на насищането при изчерпането на дадения съзидателен физически производствен икореномически
фактор при нарастване на равнището на творческия физически производствен
икореномически фактор и работния физически производствен икореномически
фактор. Според този закон при постоянни други условия с нарастването на количеството на творческия физически производствен икореномически фактор
или с нарастването на количеството на работния физически производствен
икореномически фактор техният общ съзидателно-специфатен съзидателен
физически производствен икореномически фактор се увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателно-специфатни съзидателни физически фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на работния физически производствен икореномически фактор, всяка следваща единица прираст на творческия физически производствен икореномически фактор изисква изчерпването на все поголеми порции от общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икореномически фактор, както и че при постоянно равнище на
творческия физически производствен икореномически фактор, всяка следваща
единица прираст на работния физически производствен икореномически фактор също изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икореномически фактор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (making physical production ecorenomic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор;
съзидателен физически производствен икореномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икореномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЗАРЯД* (making physical production ecotechnomic charge) – същото
като текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (making physical production ecotechnomic factor) (подразбиран като предметностен съзидателен физически производствен икотехномически фактор) (*) – интерпретация на физическия производствен икотехномически фактор hp като опредметеност hwp на съзидателното усърдие
на физическия производствен икотехномически фактор W (hwp) и като негова
факторна предметна икотехномическа оценка и което усърдие той разпредеметява в икотехномическото производство (като фаза на икотехномическото
възпроизводство) при дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и при
индивида производител) в качеството й на възпроизводствена икономическа
единица; абсолютно равнище на отдаване на икотехномическо усърдие от физическия производствен икотехномически фактор при осъществяването на
икотехномическа дейност (на икотехномическа активност), при която се
създава икотехномически продукт, притежаващ способността при неговата
употреба да удовлетварява някакви икономически потребности. В този смисъл
представлява физическо-факторова усърдностна производствена икотехномическа опредметеност и служи като един от идентификаторите на усърдностните (изобщо на трансцентиталностните) производствени икотехномически способности (вж. съзидателен физически производствен икотехномически фактор и центитален икореномически диспозат).
Според ингредиентната икономическа акумулативност разновидности
на съзидателния физически производствен икотехномически фактор са интегралният съзидателен физически производствен икотехномически фактор
hwp(Y) и текущият съзидателен физически производствен икотехномически
фактор hwp(X). Според ценностната икономическа ингредиентност форми
на неговото съществуване са творческият физически производствен икотех238
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически фактор hup и работният физически производствен икотехномически фактор hvp , зависимостта между които се основава върху зависимостта
между творческото усърдие на физическия производствен икотехномически фактор W (hup) [респ. умението на физическия производствен икотехномически фактор U (hp) ; същото като физическо икотехномическо умение
(на физическия производствен икотехномически фактор)] и работното
усърдие на физическия производствен икотехномически фактор W (hvp)
[респ. усилието на физическия производствен икотехномически фактор
V (hp) ; същото като физическо икотехномическо усилие (на физическия
производствения икотехномически фактор)]. Съзидателният физически
производствен икотехномически фактор се измерва двояко: (1) чрез количеството hwp негови предметностни единици (характерни за съзидателния физически производствен икотехномически фактор) и (2) чрез количеството единици на съзидателното усърдие на физическия производствен икотехномически фактор W (hwp) . Според факторната икотехномическа определеност
се разграничават трудово-определен съзидателен физически производствен
икотехномически фактор* (labourly-determinate making physical production
ecotechnomic factor) и физическо-определен съзидателен физически производствен икотехномически фактор* (physically-determinate making physical
production ecotechnomic factor). Вж. също производствени икотехномически
фактори.
Съзидателният физически, творческият физически и работният физически производствен икотехномически фактор като съзидателноинцентитален съзидателно-физическо-факторен икотехномически
спeцифат
Съзидателният физически производствен икотехномически фактор hwp (в характерни за съзидателния физически фактор предметностни единици) [и представен от съзидателното усърдие на физическия производствен икотехномически фактор W (hwp) ] има статута на икотехномическо съдържание, а творческият физически производствен икотехномически
фактор hup (в характерни за творческия физически фактор предметностни
единици) [и представен от творческото усърдие на физическия производствен икотехномически фактор W (hup) ] и работният физически производствен икотехномически фактор hvp (в характерни за работния физичес239
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки фактор предметностни единици) [и представен от работното усърдие на
физическия производствен икотехномически фактор W (hvp) ] са негови
взаимодействащи си икотехномически форми, които са начини на съществуването му и са неотделими една от друга (неотделими, защото при нормални
условия създаването на продукт без едновременното и взаимообусловено прилагане на творчески умения и работни усилия е невъзможно. В това им качество съзидателният физически, творческият физически и работният физически
производствен икотехномически фактор образуват вид съзидателноинцентитален съзидателно-физическо-факторен икотехномически специфат* (makingly-incentital makingly-physically-factor ecotechnomic specifate)
(вж. икотехномически специфат).
С прехода от съдържанието към формите един и същ по величина съзидателен физически производствен икотехномически фактор се трансформира
(вж. икотехномическо преобразование) в двойка от творчески физически производствен икотехномически фактор и работен физически производствен икотехномически фактор, в които съзидателният физически фактор се е опредметил, и за които той е общ съзидателно-специфатен съзидателен физически
производствен икотехномически фактор* (total makingly-specifatic making
physical production ecotechnomic factor) (общ съзидателен физически фактор на
творческия физически и работния физически фактор в границите на икотехномическия специфат). Един и същ съзидателен физически производствен икотехномически фактор може да се прояви в различни комбинации от творчески
физически и работен физически производствен икотехномически фактор. Затова при непроменена величина на общия съзидателно-специфатен физически
фактор съществува заместване между творческия физически и работния физически фактор, като техните изменения са противоположни. Тези зависимости
се експлицират чрез съзидателно-инцентиталната крива на безразличието
на съзидателния физически производствен икотехномически фактор*
(makingly-incentital indifference curve of the making physical production
ecotechnomic factor) IC hwp -incm (фиг. 1). За целта се използва означението
hwpm = hwp(hup, hvp)

за функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икотехномически фактор като функция на творческия физически
производствен икотехномически фактор hup и работния физически производствен икотехномически фактор hvp . Освен това
240
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------mhwpu =

∂ hwp (hup, hvp) ∂ hwpm
=
∂ hup
∂ hup

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
творческия физически производствен икотехномически фактор* (marginal
makingly-specifatic making physical factor of the creative physical production
ecotechnomic factor), а
mhwpv =

∂ hwp(hup, hvp) ∂ hwpm
=
∂ hvp
∂ hvp

е пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
работния физически производствен икотехномически фактор* (marginal
makingly-specifatic making physical factor of the working physical production
ecotechnomic factor).
Работен физически производствен
икотехномически фактор

hvp
IC hwp -incm

0
hup
Творчески физически производствен
икотехномически фактор
Фиг. 1. Съзидателно-инцентитална крива
на безразличието на съзидателния физически производствен икотехномически
фактор

Трансформирането на съзидателният физически производствен икотехномически фактор в творчески физически и работен физически производствен
икотехномически фактор се определя като инцентитално съзидателно241
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------специфичностно опредметяване на съзидателния физически производствения икотехномически фактор* (incentital makingly-specificitical objectification of the making physical production ecotechnomic factor) [то е разновидност на
специфичностното икотехномическо опредметяване* (specificitical
ecotechnomic objectification), както и на икотехномическото опредметяване
изобщо], в т.ч. креативно инцентитално съзидателно-специфичностно
опредметяване на съзидателния физически производствен икотехномически фактор* (creative incentital makingly-specificitical objectification of the
making physical production ecotechnomic factor) и работно инцентитално съзидателно-специфичностно опредметяване на съзидателния физически
производствен икотехномически фактор* (working incentital makinglyspecificitical objectification of the making physical production ecotechnomic
factor). Обратният процес на трансформиране на творческия физически и работния физически производствен икотехномически фактор в съзидателен физически производствен икотехномически фактор, представен от функцията
hwpm = hwp(hup, hvp),

е инцентитално съзидателно-специфичностно интензиониране на творческия физически и работния физически производствен икотехномически
фактор* (incentital makingly-specificitical intensioning of the creative physical
and working physical production ecotechnomic factor) [то е разновидност на специфичностното икотехномическо интензиониране* (specificitical ecotechnomic intensioning), както и на икотехномическото интензиониране изобщо].
Значението на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен
физически производствен икотехномически фактор
hwpm = hwp(hup, hvp)

не се променя с движението на точка по инцентиталната крива на безразличието на съзидателно-специфатния съзидателен физически производствен икотехномически фактор IC hwp -incm . Затова уравнението на кривата IC hwp -incm при дадено равнище на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икотехномически фактор е
hwpm = hwp(hup, hvp) = const.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Решенията на това уравнение са координатите на различните комбинации на
производителския икономически избор, имащи посочения еднакъв (постоянен)
общ съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икотехномически фактор
hwpm = hwp(hup, hvp) = const.

С движението на точка по съзидателно-центиталната крива на безразличието
на съзидателния физически производствен икотехномически фактор IC hwp -incm ,
която е низходяща (и изпъкнала в посока, обратна на координатното начало),
количествата на творческия физически и на работния физически производствен икотехномически фактор се променят в противоположна посока като увеличаването на едното замества намаляването на другото. Положението, че
един и същ съзидателен физически производствен фактор може да съответства
на различни комбинации на творчески физически и работен физически производствен фактор обаче не означава, че при тях се постига един и същ резултат
(като икотехномически продукт например).
При произволна промяна на количествата на творческия физически и работния физически производствен икотехномически фактор (d hup, d hvp) (т.е.
при движение на точка по съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния физически производствен икотехномически фактор
IC hwp -incm ) прирастът на функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икотехномически фактор е нейният пълен диференциал
d hwp(hup, hvp) =
= mhwpu (hup, hvp)d hup + mhwpv (hup, hvp)d hvp

или, което е същото,
d hwp(hup, hvp) =
=

∂ hwp(hup, hvp)
∂ hwp(hup, hvp)
d hup +
d hvp.
∂ hup
∂ hvp

Когато измененията в количествата на творческия физически и работния
физически производствен икотехномически фактор се извършват в рамките на
дадена съзидателно-инцентитална крива на безразличието на съзидателния физически производствен икотехномически фактор, диференциалният прираст на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икотехномически фактор е нулев. Това е така, защото противоположните изменения в творческия физически и в работния физически производствен икотехномически фактор запазват непроменен техния общ съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икотехномически
фактор:
d hwp(hup, hvp) =
= mhwpu (hup, hvp)d hup + mhwpv (hup, hvp)d hvp = 0.

Посочената зависимост се определя като като съзидателно-физическофакторно-еквивалентно заместване на творческия физически и работния
физически производствен икотехномически фактор* (makingly-physicallyfactorly-equivalent substitution of the creative physical and working physical production ecotechnomic factor). То е съзидателно-физическо-факторноеквивалентно, тъй като еквивалентността на заместването тук означава равенство между абсолютните значения на двата диференциални прираста на приравнената към нула функция на общия съзидателно-специфатен съзидателен
физически производствен икотехномически фактор
mhwpu (hup, hvp)d hup и mhwpv (hup, hvp)d hvp,

единият от които е положителен, а другият – отрицателен.
От горното уравнение за нулевия прираст на общия съзидателноспецифатен съзидателен физически производствен икотехномически фактор,
по отношение на което се конституира съзидателно-инцентителната специфатна крива на неговото безразличие, се извежда пределната норма на съзидателно-физическо-факторно-еквивалентно заместване на творческия
физически и работния физически производствен икотехномически фактор* (marginal rate of the makingly-physically-factorly-equivalent substitution of
the creative physical and working physical production ecotechnomic factor)
MRHWPSuv =
−

mhwpu (hup, hvp)
d hvp
=−
=
d hup
mhwpv (hup, hvp)

∂ hwp (hup, hvp) ∂ hwp(hup, hvp)
:
.
∂ hup
∂ hvp

Тя е отрицателна величина
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

[MRHWPS

uv

<0

]

и е равна на отношението
d hvp
d hup

между двата диференциални прираста на количествата на творческия физически и работния физически производствен икотехномически фактор (единият от
които е положителен, а другият – отрицателен), или още, е равна на отрицателното значение на обратното съотношение
−

mhwpu (hup, hvp)
mhwpv (hup, hvp)

между пределния съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на
творческия производствен физически икотехномически фактор и пределния
съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на работния физически производствен икотехномически фактор. Пределната норма на съзидателнофакторно-еквивалентното заместване на творческия физически и работния физически производствен икотехномически фактор MRHWPSuv показва към определена точка от съзидателно-инцентиталната крива на безразличието на съзидателния физически производствен икотехномически фактор IC hwp -incm с
колко работни единици трябва да се намали обемът на работния физически
производствен икотехномически фактор, което да позволи да се увеличи обемът на творческия физически производствен икотехномически фактор с една
творческа единица, така че техният общ съзидателно-специфатен съзидателен
физически производствен икотехномически фактор да остане постоянна величина. Това заместване е положение, при което икономическата единица (например индивидът) намалява прилагания от нея работен физически производствен икотехномически фактор (с което и усилиета намалява), като икономисаният от това съзидателен физически производствен икотехномически фактор
(следователно и икономисаната усърдие) използва да разшири прилагания от
нея творчески физически производствен икотехномически фактор (което може
да се получи например при повишаване на квалификацията) (с което и умениета нараства).
Функцията на общия съзидателно-специфатен съзидателен физически
производствен икотехномически фактор е
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------hwpm = hwp(hup, hvp).

Предполага се, че тя е два пъти диференцируема, т.е. че има непрекъснати
втори производни (следователно е гладка). Това позволява да се въведе двуразмерна инцентитална матрица на съзидателно-специфатния съзидателен физически производствен икотехномически фактор на О. Хесе* (Hesse
incentital matrix of the makingly-specifatic making physical production
ecotechnomic factor) H (hwp) uv , която се състои от тези втори производни и е
изцяло положително определена (вж. матрица и икотехномическа матрица
на О. Хесе):

H (hwp ) uv

 ∂ 2 hwp(hup, hvp) ∂ 2 hwp(hup, hvp) 


,
2
∂
hup
∂
hvp


∂ hup
= 2
> 0.
∂ hwp(hup, hvp) ∂ 2 hwp(hup, hvp) 


,
2
 ∂ hvp ∂ hup

∂ hvp



Включените в главния диагонал на матрицата на О. Хесе H (hwp) uv елементи с
положителни значения
∂ 2 hwp(hup, hvp)
∂ hup

2

> 0,

∂ 2 hwp(hup, hvp)
∂ hvp

2

>0

показват, че пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на творческия физически производствен икотехномически фактор и пределният съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на работния
физически производствен икотехномически фактор се увеличават с нарастването на творческия физически производствен икотехномически фактор и на
работния физически производствен икотехномически фактор. Това е законът
за нарастващия пределен съзидателно-специфатен съзидателен физически фактор на творческия физически и работния физически производствен
икотехномически фактор* (law of the marginal makingly-specifatic making
physical factor increasing of the creatve physical and wotking physical
ecotechnomic factor). Законът за нарастващия пределен съзидателноспецифатен съзидателен физически фактор е друг израз на насищането при
изчерпането на дадения съзидателен физически производствен икотехномически фактор при нарастване на равнището на творческия физически производствен икотехномически фактор и работния физически производствен
икотехномически фактор. Според този закон при постоянни други условия с
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нарастването на количеството на творческия физически производствен икотехномически фактор или с нарастването на количеството на работния физически производствен икотехномически фактор техният общ съзидателноспецифатен съзидателен физически производствен икотехномически фактор се
увеличава, но с ускоряващи се темпове, т.е. пределните им съзидателноспецифатни съзидателни физически фактори нарастват, което се дължи на посоченото насищане. Това означава, че при постоянно равнище на работния физически производствен икотехномически фактор, всяка следваща единица
прираст на творческия физически производствен икотехномически фактор
изисква изчерпването на все по-големи порции от общия съзидателноспецифатен съзидателен физически производствен икотехномически фактор,
както и че при постоянно равнище на творческия физически производствен
икотехномически фактор, всяка следваща единица прираст на работния физически производствен икотехномически фактор също изисква изчерпването на
все по-големи порции от общия съзидателно-специфатен съзидателен физически производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ФИЗИЧЕСКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (making physical production ecotechnomic factor) (ки) – във:
интегрален съзидателен физически производствен икотехномически
фактор;
съзидателен физически производствен икотехномически фактор;
текущ съзидателен физически производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (making
centital economic interest) – същото като съзидателна центитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтицентит.
СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (making centital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икотехномически обтицентит, съзидателна центитална икотехномическа заделеност, съзидателна центитална икотехномическа зададеност, (*) – съзидателен центитален икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя като
обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икотехномически субект [на обективностен съзидателен икотехномически субект* (objectivitical making ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореноми247
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческото възпроизводство) (вж. икотехномика); общо понятие за съзидателен
трансцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на
икотехномическата съзидателност* (ecotechnomic makingness), последната
като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателният центитален икотехномически обтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна съзидателна оценка или още е обективно
отражение на обективно-необходимата обективностна съзидателна оценка, т.е.
е обективно-обективностна съзидателна икотехномическа оценка*
(objectively-objectivitical making ecotechnomic appraisement), което е същото
като обектностна съзидателна икотехномическа оценка* (objectiveneous
making ecotechnomic appraisement). Съзидателният центитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на съзидателната центитална
обтиикотехномическа енергия* (making centital obtiecotechnomic energy) (вж.
обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
съзидателна центитална обтиикотехномическа активност* (making
centital obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той
е кинестично опредметена съзидателна центитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна центитална
обтиикотехномическа потенциалност* (making centital obtiecotechnomic
potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното центитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на съзидателния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ центитална
икономическа
значимост;
СЗ икономически
центит
(СЗ центитално
икономическо
участие;
СЗ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателен центитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на съзидателното центитално икореномическо
участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателният центитален икотехномически обтипринос са: съзидателен възпроизводствен центитален икотехномически обтипринос*
(making reproductional centital ecotechnomic obticontribution), съзидателен производствен центитален икотехномически обтипринос* (making production
centital ecotechnomic obticontribution), съзидателен разменен центитален
икотехномически обтипринос* (making exchange centital ecotechnomic
obticontribution), съзидателен разпределителен центитален икотехномически
обтипринос*
(making
distributional
centital
ecotechnomic
obticontribution), съзидателен потребителен центитален икотехномически
обтипринос* (making consumption centital ecotechnomic obticontribution), съзидателен стопанствен центитален икотехномически обтипринос* (making
protoecotechnomizing centital ecotechnomic obticontribution), съзидателен
следпроизводствен центитален икотехномически обтипринос* (making
post-production centital ecotechnomic obticontribution), съзидателен предипотребителен центитален икотехномически обтипринос* (making beforeconsumption centital ecotechnomic obticontribution), съзидателен посреднически центитален икотехномически обтипринос* (making intermediationary
centital ecotechnomic obticontribution), съзидателен бизнес центитален икотехномически обтипринос* (making business centital ecotechnomic obticontribution), съзидателен алокативен центитален икотехномически обтипринос* (making allocative centital ecotechnomic obticontribution) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален съзидателен центитален икотехномически обтипринос*
(individual making centital ecotechnomic obticontribution), фирмен съзидателен
центитален икотехномически обтипринос* (firm making centital ecotechnomic obticontribution), обществен съзидателен центитален икотехномически обтипринос* (social making centital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателен центитален усвояван икотехномически обтипринос* (making centital assimilated ecotechnomic obticontribution) и съзидателен центитален създаван икотехномически обтипринос* (making centital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателния центитален икотехномически обтипринос са (1)
съзидателен сустатитен центитален икотехномически обтипринос*
(making sustatitic centital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидате250
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен центитален икотехномически обтисустатит* (making centital
ecotechnomic obtisustatite)], (2) съзидателен субстатен центитален икотехномически обтипринос* (making substatum centital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически обтисубстат* (making centital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) съзидателен запасов центитален икотехномически обтипринос* (making stock centital
ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически обтизапас* (making centital ecotechnomic obtistock)], (4) съзидателен сустатантен центитален икотехномически обтипринос* (making sustatantal centital ecotechnomic obticontribution) [същото като съзидателен
центитален икотехномически обтисустатант* (making centital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателния центитален икотехномически обтипринос и тяхното
място сред разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИТОП – центитален икотехномически обтипринос)

Центитален
икотехномически обтипринос
(ЦТИТОП)
(центитален
икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТОП

Субстатен
ЦТИТОП

Запасов
ЦТИТОП

Сустатантен
ЦТИТОП

(центитален
икотехномически обтисустатит;

(центитален
икотехномически обтисубстат;

(центитален
икотехномически обтизапас;

(центитален
икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно същество на
ЦТИТОП]

[външно същество на
ЦТИТОП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТОП

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтипригодност}

{запасова центитална икотехномическа
обтипригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТОП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТОП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТОП

(работен центитален икотехномически обтисустатит;

(работен центитален икотехномически обтисубстат;

(работен центитален икотехномически обтизапас;

(работен центитален икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтицентит)

работен субстатен икотехномически обтицентит)

работен запасов
икотехномически обтицентит)

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)

255

682

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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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

256

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТОП

(изпълнителен
центитален икотехномически
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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(making centital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икотехномически центит, (*) – съзидателен
центитален икотехномически ингредиент, който количествено определя като
обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икотехномически субект [на обективностен съзидателен икотехномически субект* (objectivitical making ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за съзидателен трансцентитален
икотехномически принос и съзидателен инцентитален икотехномически принос (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единство); общо понятие за съзидателен центитален икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтицентит и като
съзидателен икотехномическа диспотант) и съзидателен центитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтицентит и като съзидателна центитална икотехномическа зададеност) (вж.
икотехномика); една от разновидностите на центиталния икотехномически
принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата съзидателност* (ecotechnomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателният центитален икотехномически принос е форма
на съществуване на съзидателната центитална икотехномическа енергия
(making centital ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна центитална икотехномическа активност* (making centital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена съзидателна центитална
икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна центитална икотехномическа потенциалност* (making centital
ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателото центитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на съзидателния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ центитална
икономическа
значимост;
СЗ икономически
центит
(СЗ центитално
икономическо
участие;
СЗ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателен центиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на съзидателното центитално икореномическо
участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателния центитален икотехномически принос са (1) съзидателен центитален
икотехномически субтипринос (съзидателен икотехномически субтицентит)
и (2) съзидателен центитален икотехномически обтипринос (съзидателен
икотехномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателния центитален икотехномически принос са: съзидателен възпроизводствен центитален икотехномически принос* (making reproductional centital ecotechnomic contribution), съзидателен производствен
центитален икотехномически принос* (making production centital ecotechnomic contribution), съзидателен разменен центитален икотехномически
принос* (making exchange centital ecotechnomic contribution), съзидателен
разпределителен центитален икотехномически принос* (making distributional centital ecotechnomic contribution), съзидателен потребителен центитален икотехномически принос* (making consumption centital ecotechnomic
contribution), съзидателен стопанствен центитален икотехномически
принос* (making protoeconomizing centital ecotechnomic contribution), съзидателен следпроизводствен центитален икотехномически принос* (making
post-production centital ecotechnomic contribution), съзидателен предипотребителeн центитален икотехномически принос* (making before-consumption
centital ecotechnomic contribution), съзидателен посреднически центитален
икотехномически принос* (intermediationary making centital ecotechnomic
contribution), съзидателен бизнес икотехномическии принос* (making
business centital ecotechnomic contribution), съзидателен алокативен центитален икотехномически принос* (making allocative centital ecotechnomic
contribution) и други. Според ингредиентната общностна икотехномическиа
обхватност се разграничават индивидуален съзидателен центитален икотехномически принос* (individual making centital ecotechnomic contribution),
фирмен съзидателен центитален икотехномически принос* (firm making
centital ecotechnomic contribution), обществен съзидателен центитален
икотехномически принос* (social making centital ecotechnomic contribution) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателен центитален усвояван икотехномически принос* (making centital assimilated ecotechnomic contribution) и съзидателен
центитален създаван икотехномически принос* (making centital gived
ecotechnomic contribution).
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до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателния центитален икотехномически принос са (1) съзидателен сустатитен центитален икотехномически принос* (making sustatitic centital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен центитален
икотехномически сустатит* (making centital ecotechnomic sustatite)], (2) съзидателен субстатен центитален икотехномически принос* (making substatum centital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически субстат* (making centital ecotechnomic substatum)], (3)
съзидателен запасов центитален икотехномически принос* (making stock
centital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен центитален
икотехномически запас* (making centital ecotechnomic stock)], (4) съзидателен сустатантен центитален икотехномически принос* (making sustatantal centital ecotechnomic contribution) [същото като съзидателен центитален
икотехномически сустатант* (making 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Центитален
икотехномически принос
(ЦТИТП)
(центитален
икотехномически субстантит)

Сустатитен
ЦТИТП

Субстатен
ЦТИТП

Запасов
ЦТИТП

Сустатантен
ЦТИТП

(центит-ален
икотехномически сустатит;

(центит-ален
икотехномически субстат;

(центитален
икотехномически запас;

(центит-ален
икотехномически сустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТП]

[вътрешно същество на
ЦТИТП]

[външно същество на
ЦТИТП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТП

(сътворителен
центитален
икотехномически сус-татит;

(сътворителен
центитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
центитален
икотехномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически суста-тант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
центит)

сътворителен
субстатен икотехномически
центит)

сътворителен
запасов икотехномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа пригодност}

{запасова
центитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна центитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТП

Работен (сметен) ЦТИТП

(работен центитален икотехномически сустатит;

(работен центитален икотехномически субстат;

(работен центитален икотехномически
запас;

(работен центитален икотехномически сустатант;

(работен центитален икотехномически субстантит)

работен сустатитен икотехномически центит)

работен субстатен икотехномически центит)

работен запасов икотехномически 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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)

СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (making centital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икотехномически субтицентит,
съзидателен икотехномически диспотант, (*) – съзидателен центитален
икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на съзидателен икотехномически субект
[на обективностен съзидателен икотехномически субект* (objectivitical
making ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ.
във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика); общо понятие
за съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос и съзидателен центитален икотехномически субтипринос (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидности269
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------те на центиталния икотехномически субтипринос (вж.) и един от конкретните
изрази на икотехномическата съзидателност* (ecotechnomic makingness),
последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и
информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателният центитален
икотехномически субтипринос е съзидателен икотехномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана обективностна съзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна съзидателна оценка, т.е. е субективно-обективностна съзидателна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical making ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична съзидателна икотехномическа оценка* (objectivistical ecotechnomic appraisement). Съзидателният
центитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на съзидателната центитална субтиикотехномическа енергия* (making centital
subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената съзидателна центитална субтиикотехномическа активност* (making centital subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена съзидателна центитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна центитална субтиикотехномическа потенциалност* (making centital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното центитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателния
икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ центитална
икономическа
значимост;
СЗ икономически
центит
(СЗ центитално
икономическо
участие;
СЗ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателен центитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на съзидателното центитално икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателният центитален икотехномически субтипринос са: съзидателен възпроизводствен центитален икотехномически субтипринос*
(making reproductional centital ecotechnomic subticontribution), съзидателен
производствен центитален икотехномически субтипринос* (making production centital ecotechnomic subticontribution), съзидателен разменен центитален икотехномически субтипринос* (making exchange centital ecotechnomic subticontribution), съзидателен разпределителен центитален икотехномически субтипринос* (making distributional centital ecotechnomic subticontribution), съзидателен потребителен центитален икотехномически субтипринос* (making consumption centital ecotechnomic subticontribution), съзидателен стопанствен центитален икотехномически субтипринос*
(making protoecotechnomizing centital ecotechnomic subticontri-bution), съзидателен следпроизводствен центитален икотехномически субтипринос*
(making post-production centital ecotechnomic subticontribution), съзидателен
предипотребителен центитален икотехномически субтипринос* (making
before-consumption centital ecotechnomic subticontribution), съзидателен посреднически центитален икотехномически субтипринос* (making intermediationary centital ecotechnomic subticontribution), съзидателен бизнес икотехномически субтипринос* (business centital ecotechnomic subticontribution), съзидателен алокативен центитален икотехномически субтипринос*
(making allocative centital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икохномическа обхватност се разграничават индивидуален съзидателен центитален икотехномически субтипринос*
(individual making centital ecotechnomic subticontribution), фирмен съзидателен
центитален икотехномически субтипринос* (firm making centital ecotechnomic subticontribution), обществен съзидателен центитален икотехномически субтипринос* (social making centital ecotechnomic subticontribution) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателен центитален усвояван икотехномически субтипринос* (making centital assimilated ecotechnomic subticontribution) и съзидателен центитален създаван икотехномически субтипринос* (making
centital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателния центитален икотехномически субтипринос са (1)
съзидателен сустатитен центитален икотехномически субтипринос*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(making sustatitic centital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически субтисустатит* (making centital
ecotechnomic subtisustatite)], (2) съзидателен субстатен центитален икотехномически субтипринос* (making substatum centital ecotechnomic
subticontribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически
субтисубстат* (making centital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) съзидателен запасов центитален икотехномически субтипринос* (making stock
centital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен центитален
икотехномически субтизапас* (making centital ecotechnomic subtistock)], (4)
съзидателен сустатантен центитален икотехномически субтипринос*
(making sustatantal centital ecotechnomic subticontribution) [същото като съзидателен центитален икотехномически субтисустатант* (making centital
ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Центитален
икотехномически субтипринос
(ЦТИТСП)
(центитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ЦТИТСП

Субстатен
ЦТИТСП

Запасов
ЦТИТСП

Сустатантен
ЦТИТСП

(центитален
икотехномически субтисустатит;

(центитален
икотехномически субтисубстат;

(центитален
икотехномически субтизапас;

(центитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически центит)

субстатен икотехномически
центит)

запасов икотехномически
центит)

сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно същество на
ЦТИТСП]

[външно същество на
ЦТИТСП]

[общо понятие
за същество на
ЦТИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икотехномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центи-тална
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 СЪЗИДАТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС
до СЪЗИДАТЕЛЕН 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
центитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (constructive possibility) (ки) – във:
вдлъбната граница на ингредиентно-съзидателните възможности (в
микр.) (същото като вдлъбната граница на съзидателните възможности (в
микр.));
вдлъбната граница на съзидателните възможности (в микр.);
граница на ингредиентно-съзидателните възможности (в микр.);
граница на съзидателните възможности (в микр.);
изпъкнала граница на ингредиентно-съзидателните възможности (в
микр.) (същото като изпъкнала граница на съзидателните възможности (в
микр.));
изпъкнала граница на съзидателните възможности (в микр.);
крива на ингредиентно-съзидателните възможности (в микр.);
крива на съзидателните възможности (в микр.);
линейна граница на ингредиентно-съзидателните възможности (в микр.)
(същото като линейна граница на съзидателните възможности (в микр.));
линейна граница на съзидателните възможности (в микр.);
нелинейна граница на ингредиентно-съзидателните възможности (в
микр.) (същото като нелинейна граница на съзидателните възможности (в
микр.));
нелинейна граница на съзидателните възможности (в микр.);
област на ингредиентно-съзидателните възможности (в микр.);
област на съзидателните възможности (в микр.);
повърхнина на ингредиентно-съзидателните възможности (в микр.);
повърхнина на съзидателните възможности (в микр.);
хиперповърхнина на ингредиентно-съзидателните възможности (в
микр.);
хиперповърхнина на съзидателните възможности (в микр.).
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making ecocorenomic allotment) (съзидателен икокореномически задел) – същото като съзидателно икокореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (making
ecocorenomic allotment) (ки) – във:
съзидателна икокореномическа заделеност (същото като съзидателно
икокореномическо обтиучастие);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна трансцентитална икокореномическа заделеност (същото
като съзидателен икокореномически обтитрансцентит и като съзидателно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие);
съзидателна инцентитална икокореномическа заделеност (същото като
съзидателен икокореномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие);
съзидателна центитална икокореномическа заделеност (същото като съзидателен икокореномически обтицентит и като съзидателно центитално
икокореномическо обтиучастие);
съзидателна уницентитална икокореномическа заделеност (същото като
съзидателен икокореномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие).
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (making
ecocorenomic givenness) – същото като съзидателна икокореномическа ценностност и като съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(making
ecocorenomic pheness) – същото като съзидателен икокореномически субтиинцентит и като съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (making economic
allotment) (ки) – във:
съзидателна трансцентитална икономическа заделеност (същото като
съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен
икономически обтитрансцентит);
съзидателна инцентитална икономическа заделеност (същото като съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиинцентит);
съзидателна центитална икономическа заделеност (същото като съзидателна центитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтицентит);
съзидателна уницентитална икономическа заделеност (същото като съзидателва уницентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиуницентит).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (making economic
significance) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателна
икономически субективит, (*) – икономически ингредиент, който количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен
икономически субект [на субективностен съзидателен икономически субект* (making subjectivitical economic subject)] за нейния съзидателен икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически обективит) в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за съзидателна икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтисубективит) и съзидателна икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтисубективит и като съзидателен икономически интерес) (вж. икономика); една от
разновидностите на икономическата значимост (вж.) и един от конкретните
изрази на икономическата съзидателност* (economic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателната икономическа значимост е форма на съществуване на съзидателната икономическа
енергия* (making economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение
на признаване на приложената съзидателна икономическа активност*
(making economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена съзидателна икономическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена съзидателна икономическа потенциалност* (making economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност съзидателната икономическа значимост е една от разновидностите на съзидателното
икореномическо участие. Съзидателната икономическа значимост акцентира
върху дейността на съзидателния икономически субект, който формира структурата на съзидателния 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 съзидателната икономическа значимост са: (1) съзидателна трансцентитална икономическа значимост (същото като съзидателен икономически трансцентит
и като съзидателно трансцентитално икономическо участие), (2) съзидателна инцентитална икономическа значимост (същото като съзидателен иконо3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически инцентит и като съзидателно инцентитално икономическо участие),
(3) съзидателен центитална икономическа значимост (същото като съзидателен икономически центит и като съзидателно центитално икономическо
участие), (4) съзидателна уницентитална икономическа значимост (същото
като съзидателен икономически уницентит и като съзидателно уницентитално икономическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под съзидателна икономическа значимост обикновено се подразбира съзидателната
трансцентитална икономическа значимост.
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СЗ трансцентитална икономическа значимост;
СЗ икономически
трансцентит
(СЗ трансцентитално икономическо участие;
СЗ икономическа
значимост

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на съзидателната икономическа значимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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) съзидателна икономическа субтизначимост (съзидателен икономически
субтисубективит) и (2) съзидателна икономическа обтизначимост (съзидателен икономически обтисубективит) (фиг. 2).

СЗ икономическа
значимост;
СЗ икономически
субективит

СЗ икотехномически принос;
СЗ икотехномически обективит

СЗ икореномическо участие;
СЗ икореномически субстантит

СЗ икономическа
субтизначимост;
СЗ икономически
субтисубективит;
СЗ икономическа
реализираност

СЗ икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтиобективит;

СЗ икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтисубстантит;

СЗ икотехномическа реализираност

СЗ икореномическа реализираност

СЗ икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтисубективит;
СЗ икономически
интерес

СЗ икотехномически обтипринос;
СЗ икотехномически обтиобективит;

СЗ икореномическо
обтиучастие;
СЗ икореномически
обтисубстантит;

СЗ икотехномическа зададеност

СЗ икореномическа заделеност

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

Икономическа значимост
(ИЗ)
(икономически субективит)

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

Уницентитална ИЗ

Трансцентитална ИЗ

Инцентитална
ИЗ

Центитална ИЗ

(икономически
уницентит)

(икономически
трансцентит)

(икономически
инцентит)

(икономически центит)

[цялостна определеност на
ИЗ]

[вътрешна определеност на
ИЗ]

[външна определеност на
ИЗ]

[общо понятие
за определност
на ИЗ]

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална ИЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИЗ

(сътворителен
икономически
уницентит)

(сътворителен
икономически
трансцентит)

(сътворителен
икономически
инцентит)

(сътворителен
икономически
центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[общо състояние на външната определеност
на ИЗ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа пригодност}

{трансцентитална икономическа пригодност}

{инцентитална икономическа пригодност}

{центитална
икономическа
пригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

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

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

Работна (сметна) уницентитална ИЗ

Работна (сметна)
трансцентитална ИЗ

Работна (сметна) инцентитална ИЗ

Работна (сметна) центитална
ИЗ

(работен икономически уницентит)

(работен икономически трансцентит)

(работен икономически инцентит)

(работен икономически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на ИЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИЗ]

{уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{инцентитална икономическа сметна задоволеност}

{центитална
икономическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икономическа
същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

Творческа (ползваема) уницентитално ИЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИЗ

Творческа (ползваема) центитална ИЗ

(творчески икономически уницентит)

(творчески икономически трансцентит)

(творчески икономически инцентит)

(творчески икономически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИЗ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{центитална
икономическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икономическа
същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща
центитална
ИЗ

(изпълнителен
икономически
уницентит)

(изпълнителен
икономически
трансцентит)

(изпълнителен
икономически
инцентит)

(изпълнителен
икономически
центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[външно състояние на външната определеност на ИЗ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИЗ]

{уницентитална икономическа задоволеност}

{транасцентитална икономическа задоволеност}

{инцентитална икономическа задоволеност}

{центитална
икономическа
задоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална ИЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИЗ

(съзидателен
икономически
уницентит)

(съзидателен
икономически
трансцентит)

(съзидателен
икономически
инцентит)

(съзидателен
икономически
центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИЗ]

{уницентитална икономическа изгодност}

{трансцентитална икономическа изгодност}

{инцентитална икономическа изгодност}

{центитална
икономическа
изгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание на икономическа същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

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

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

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателната икономическа значимост са: съзидателна възпроизводствена икономическа значимост* (reproductional economic significance),
съзидателна производствена икономическа значимост* (making production
economic significance), съзидателна разменна икономическа значимост*
(making exchange economic significance), съзидателна разпределителна икономическа значимост* (making distributional economic significance), съзидателна потребителна икономическа значимост* (making consumption economic significance), съзидателна стопанствена икономическа значимост*
(making protoeconomizing economic significance), съзидателна следпроизводствена икономическа значимост* (making post-production economic significance), съзидателна предипотребителна икономическа значимост* (making before-consumption economic significance), съзидателна посредническа
икономическа значимост* (making intermediationary economic significance),
съзидателна бизнес икономическа значимост* (making business economic
significance), алокативна икономическа значимост* (making allocative economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална съзидателна икономическа значимост* (individual making economic significance), фирмена съзидателна
икономическа значимост* (firm making economic significance), обществена
10

717

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна икономическа значимост* (social making economic significance)
и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателна усвоявана икономическа значимост* (making
assimilated economic significance) и съзидателна създавана икономическа
значимост* (making gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната икономическа значимост са (1) съзидателна сустатитна икономическа значимост (същото като съзидателен икономически
сустатит), (2) съзидателна субстатна икономическа значимост (същото като съзидателен икономически субстат), (3) съзидателна запасова икономическа значимост (същото като съзидателен икономически запас), (4) съзидателна сустатантна икономическа значимост (същото като съзидателен 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на съзидателната 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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до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

СЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ (economic significance)
(ки) – във:
съзидателна икономическа значимост;
съзидателна инцентитална икономическа значимост;
съзидателна трансцентитална икономическа значимост;
съзидателна уницентитална икономическа значимост;
съзидателна центитална икономическа значимост.
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (making
economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност),
съзидателен икономически обтисубективит, съзидателен икономически
интерес, (*) – икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано
от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икономически субект [на субективностен съзидателен икономически субект* (subjectivitical making economic subject)] за нейния съзидателен
икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически
обтиобективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на
15
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическата обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата съзидателност* (economic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателната икономическа обтизначимост е
съзидателен икономически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субективностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна съзидателна оценка, т.е. е
обективно-субективностна съзидателна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical making economic appraisement), което е същото като субектностна съзидателна икономическа оценка* (subjectiveneous making
economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност тя е една от разновидностите на икореномическото уобтиучастие.
Съзидателната икономическа обтизначимост е форма на съществуване на
съзидателната обтиикономическа енергия* (making obtieconomic energy)
(вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената
съзидателна обтиикономическа активност* (making obtieconomic activity)
(вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена съзидателна обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна обтиикономическа потенциалност* (making obtieconomic
potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност).
Съзидателната икономическа обтизначимост е обективен съзидателен
икономически ингредиент в смисъл на обективно-необходим съзидателен
икономически ингредиент* (objectively-indispensable making economic ingredient) [на обективно-изискван съзидателен икономически ингредиент*
(objectively-required making economic ingredient)] и в частност – на обективнонеобходима
съзидателна
икономическа
значимост*
(objectivelyindispensable making economic significance) [на обективно-изисквана съзидателна икономическа значимост* (objectively-required making economic significance]. По-своята природа той е оптимален съзидателен икономически
ингредиент* (optimal making economic ingredient) [в частност оптимална съзидателна икономическа значимост* (optimal making 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 условия
(вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на
16
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до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 съзидателна икономическа значимост* (individual
objectively-indispensable making economic significance) (съкратено: индивидуалнонеобходима съзидателна икономическа значимост), фирмена обективнонеобходима съзидателна икономическа значимост* (firm objectivelyindispensable making economic significance) (съкратено: фирменонеобходима
съзидателна икономическа значимост), обществена обективнонеобходима
съзидателна икономическа значимост* (social objectively-indispensable making economic significance) (съкратено: общественонеобходима съзидателна
икономическа значимост) и т.н.
Съзидателната икономическата обтизначимост акцентира върху дейността
на съзидателния икономически субект, който формира структурата на съзидателния 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 съзидателната икономическа обтизначимост са: (1) съзидателна трансцентитална икономическа
обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтитрансцентит и
същото като съзидателен трансцентитална икономическа заделеност и като
съзидателен трансцентитален икономически интерес), (2) съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтиинцентит и същото като съзидателна инцентитална икономическа заделеност и като съзидателен инцентитален икономически интерес),
(3) съзидателна центитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтицентит и същото като съзидателна центитална икономическа заделеност и като съзидателен центитален икономически
интерес), (4) съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтиуницентит и същото като съзидателен уницентитална икономическа заделеност и като съзидателен уницентитален икономически интерес) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго,
под съзидателна икономическа обтизначимост обикновено се подразбира съзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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СЗ трансцентитална икономическа значимост;
СЗ икономически
трансцентит
(СЗ трансцентитално икономическо участие;
СЗ икономическа
значимост

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на съзидателната икономическа обтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ икономическа
значимост;
СЗ икономически
субективит

СЗ икотехномически принос;
СЗ икотехномически обективит

СЗ икореномическо участие;
СЗ икореномически субстантит

СЗ икономическа
субтизначимост;
СЗ икономически
субтисубективит;
СЗ икономическа
реализираност

СЗ икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтиобективит;
СЗ икотехномическа
реализираност

СЗ икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтисубстантит;
СЗ икореномическа
реализираност

СЗ икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтисубективит;
СЗ икономически
интерес

СЗ икотехномически обтипринос;
СЗ икотехномически обтиобективит;
СЗ икотехномическа
зададеност

СЗ икореномическо
обтиучастие;
СЗ икореномически
обтисубстантит;
СЗ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Съзидателна икономическа обтизначимост и нейните разновидности
(СЗ – съзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателната икономическа обтизначимост и тяхното място сред
разновидностите на икономическата обтизначимост едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИОЗ – икономическа обтизначимост)

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

Уницентитална ИОЗ

Трансцентитална ИОЗ

Инцентитална
ИОЗ

Центитална
ИОЗ

(икономически
обтиуницентит)

(икономически
обтитрансцентит)

(икономически
обтиинцентит)

(икономически
обтицентит)

[цялостна определеност на
ИОЗ]

[вътрешна определеност на
ИОЗ]

[външна определеност на
ИОЗ]

[общо понятие
за определност
на ИОЗ]

{уницентитална икономическа заделеност;

{трансцентитална икономическа заделеност;

{инцентитална икономическа заделеност;

{центитална
икономическа
заделеност;

уницентитален икономически интерес}

трансцентитален икономически интерес}

инцентитален
икономически
интерес}

центитална
икономически
интерес}

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

(вид икономическо явление)

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

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИОЗ

(сътворителен
икономически
обтиуницентит)

(сътворителен
икономически
обтитрансцентит)

(сътворителен
икономически
обтиинцентит)

(сътворителен
икономически
обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[общо състояние на външната определеност
на ИОЗ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

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

трансцентитална икономическа обтиппригодност}

инцентитална
икономическа
обтипригодност}

центитална
икономическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)

21

728

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работна (сметна) уницентитална ИОЗ

Работна (сметна)
трансцентитална
ИОЗ

Работна (сметна) инцентитал-на ИОЗ

Работна (сметна) центитална
ИОЗ

(работен икономически обтиуницентит)

(работен икономически обтитрансцентит)

(работен икономически обтиинцентит)

(работен икономически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИОЗ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИОЗ]

{работна уницентитална
икономическа
заделеност;

{работна трансцентитална
икономическа
заделеност;

{работна инцентитална
икономическа
заделеност;

{работна центитална икономическа заделеност;

работен уницентитален
икономически
интерес;

работен трансцентитален
икономически
интерес;

работен инцентитален
икономически
интерес;

работен центитален икономически интерес;

уницентитална икономическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

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

Творческа (ползваема) уницентитална ИОЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИОЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИОЗ

Творческа (ползваема) центитална ИОЗ

(творчески икономически обтиуницентит)

(творчески икономически обтитрансцентит)

(творчески икономическиобтиинцентит)

(творчески икономически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИОЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{творческа
уницентитална икономическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икономическа заделеност;

{творческа инцентитална
икономическа
заделеност;

{творческа
центитална
икономическа
заделеност;

творчески уницентитален
икономически
интерес;

творчески
трансцентитален икономически интерес;

творчески инцентитален
икономически
интерес;

творчески
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа ползваема
обтизадоволеност}

трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИОЗ

(изпълнителен
икономически
обтиуницентит)

(изпълнителен
икономически
обтитрансцен-тит)

(изпълнителен
икономически
обтиинцентит)

(изпълнителен
икономически
обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на външната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{изпълнителна
уницентитална икономическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икономическа заделеност;

{изпълнителна
инцентитална
икономическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икономическа
заделеност;

изпълнителен
уницентитален икономически интерес;

изпълнителен
трансцентитален икономически интерес;

изпълнителен
инцентитален
икономически
интерес;

изпълнителен
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа обтизадоволеност}

транасцентитална икономическа обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

центитална
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИОЗ

(съзидателен
икономически
обтиуницентит)

(съзидателен
икономически
обтитрансцентит)

(съзидателен
икономически
обтиинцентит)

(съзидателен
икономически
обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на ИОЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИОЗ]

{съзидателна
уницентитална икономическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икономическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икономическа
заделеност;

{съзидателна
центитална
икономическа
заделеност;

съзидателен
уницентитален икономически интерес;

съзидателен
трансцентитален икономически интерес;

съзидателен
инцентитален
икономически
интерес;

съзидателен
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа обтиизогодност}

трансцентитална икономическа обтиизгодност}

инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

центитална
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание на икономическа същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИОЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) инцентитално ИОЗ

(унисъзидателен
икономически
обтитрансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
обтиинцентит)
обтицентит)

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИОЗ]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) центитално
ИОЗ

[цялостно състояние на общата определеност
на ИОЗ]

{унисъзидателна уницентитална икономическа заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икономическа заделеност;

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

унисъзидателен уницентитален икономически интерес;

унисъзидателен
трансцентитален икономически интерес;

унисъзидателен инцентитален икономически интерес;

унисъзидателен центитален икономически интерес;

уницентитална икономическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

инцентитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

центитална
икономическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически диспозит)

(вид специфит
на икономическа
същност)

(вид специфит
на икономическо явление)

(вид специфит
на икономически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателната икономическа обтизначимост са: съзидателна
възпроизводствена икономическа обтизначимост* (making reproductional
economic obtisignificance), съзидателна производствена икономическа обтизначимост* (making production economic obtisignificance), съзидателна
разменна икономическа обтизначимост* (making exchange economic obtisignificance), съзидателна разпределителна икономическа обтизначимост*
(making distributional economic obtisignificance), съзидателна потребителна
икономическа обтизначимост* (making consumption economic obtisignifi26
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на съзидателната 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работна (сметна сустатитна
ИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ИОЗ

Работна (сметна) запасова
ИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИОЗ

(работен икореномически обтисустатит)

(работен икореномически обтисубстат)

(работен икореномически обтизапас)

(работен икореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова икономическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИОЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантно ИОЗ

(творчески икономически обтисустатит)

(творчески икономически обтисубстат)

(творчески икономически обтизапас)

(творчески икономически обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 цятояние 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)

СЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ
economic obtisignificance) (ки) – във:
съзидателна икономическа обтизначимост;
съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост;
съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост;
съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост;
съзидателна центитална икономическа обтизначимост.

(making

СЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (making economic force) (ки) –
във:
съзидателна трудова икономическа сила (същото като интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор);
съзидателна трудова производствена икономическа сила (същото като
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор);
съзидателна факторна икономическа сила (същото като интегрален съзидателен производствен икономически фактор);
съзидателна факторна производствена икономическа сила (същото като
интегрален съзидателен производствен икономически фактор);
31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна физическа икономическа сила (същото като интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор);
съзидателна физическа производствена икономическа сила (същото като
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (making
economic substantivity) (ки) – във:
външна съзидателна икономическа субстантивност (вж. съзидателен
икономически субективит).
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (making economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икономически субтисубективит, (*) – икономически ингредиент,
който като субективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на съзидателен икономически субект [на
субективностен съзидателен икономически субект* (subjectivitical making
economic subject)] за нейния съзидателен икотехномически субтипринос (същото като съзидателен 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 съзидателност*
(economic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената
икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателната икономическа субтизначимост е съзидателен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна съзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субективностна съзидателна оценка, т.е. е субективно-субективностна
съзидателна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical economic
appraisement), което е същото като субективистична съзидателна икономическа оценка* (subjectivistical economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното икореномическо субтиучастие. Съзидателната икономическа
субтизначимост е форма на съществуване на съзидателната субтиикономическа енергия* (making subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна субтии32
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кономическа активност* (making subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена съзидателна субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна субтиикономическа потенциалност* (making subtieconomic potentiality) (вж.
субтиикономическа потенциалност).
Съзидателната икономическа субтизначимост акцентира върху дейността
на съзидателния икономически субект, който формира структурата на съзидателния 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 съзидателната икономическа субтизначимост са: (1) съзидателна трансцентитална икономическа
субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтитрансцентит
и същото като съзидателна икономическа ценностност и като съзидателна
икономическа ценност), (2) съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтиинцентит и като съзидателна икономическа феност), (3) съзидателна центитална икономическа
субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтицентит и като съзидателен икономически диспотант), (4) съзидателна уницентитална
икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтиуницентит и като съзидателен икономически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1).
Ако не е посочено друго, под съзидателна икономическа субтизначимост
обикновено се подразбира съзидателната трансцентитална икономическа субтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на съзидателната икономическа субтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЗ икономическа
значимост;
СЗ икономически
субективит

СЗ икотехномически принос;
СЗ икотехномически обективит

СЗ икореномическо участие;
СЗ икореномически субстантит

СЗ икономическа
субтизначимост;
СЗ икономически
субтисубективит;
СЗ икономическа
реализираност

СЗ икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтиобективит;
СЗ икотехномическа
реализираност

СЗ икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтисубстантит;
СЗ икореномическа
реализираност

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

СЗ икотехномически обтипринос;
СЗ икотехномически обтиобективит;
СЗ икотехномическа
зададеност

СЗ икореномическо
обтиучастие;
СЗ икореномически
обтисубстантит;
СЗ икореномическа
заделеност

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

Икономическа субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субтисубективит)
{икономическа
реализираност}

Уницентитална ИСЗ

Трансцентитална ИСЗ

Инцентитална
ИСЗ

Центитална
ИСЗ

(икономически субтиуницентит)

(икономически
субтитрансцентит)

(икономически
субтиинцентит)

(икономически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИСЗ]

[вътрешна определеност на
ИСЗ]

[външна определеност на
ИСЗ]

[общо понятие
за определност
на ИСЗ]

{уницентитална икономическа реализираност;

{трансцентитална икономическа реализираност;

{инцентитална икономическа реализираност;

{центитална
икономическа
реализираност;

икономически
диспотит}

икономическа
ценност}

икономическа
феност}

икономически
диспотант}

(вид икономически диспозит)

(вид икономическа същност)

(вид икономическо явление)

(вид икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ИСЗ
(сътворителен
икономически
субтисубективит)
[общо понятие
за състояние
на ИСЗ]
{сътворителна икономическа реализираност;
икономическа
субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтиуницентит)

(сътворителен
икономически
субтитрансцентит)

(сътворителен
икономически
субтиинцентит)

(сътворителен
икономически
субтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИСЗ]

{сътворителна
уницентитална икономическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икономическа реализираност;

[общо състояние [общо състояние на общата
на външната
определеност на определеност на
ИСЗ]
ИСЗ]
{сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
икономическа
икономическа
реализираност; реализираност;

сътворителен
икономически
диспотит;

сътворителна
икономическа
ценност;

сътворителна
икономическа
феност;

сътворителен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтипригодност}

трансцентитална икономическа субтипригодност}

инцентитална
икономическа
субтипригодност}

центитална
икономическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

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

Работна (сметна) ИСЗ
(работен икономически
субтисубективит)
[работно външно състояние
на ИСЗ]
{работна икономическа реализираност;
икономическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) уницентитална ИСЗ

Работна (сметна)
трансцентитална
ИСЗ

Работна (сметна) инцентитална ИСЗ

Работна (сметно) центитална
ИСЗ

(работен икономически субтиуницентит)

(работен икономически субтитрансцентит)

(работен икономически субтиинцентит)

(работен икономически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИСЗ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИСЗ]

{работна уницентитална
икономическа
реализираност;

{работна трансцентитална
икономическа
реализираност;

{работна инцентитална
икономическа
реализираност;

{работна центитална икономическа реализираност;

работен икономически диспотит;

работна икономическа ценност
(икономическа
стойност);

работна икономическа феност;

работен икономически диспотант;

уницентитална икономическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икономическа сметна
субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

центитална
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

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

Творческа
(ползваема)
ИСЗ
(творчески
икономически
субтисубективит)
[творческо
външно състояние на ИСЗ]
{творческа
икономическа
реализираност;
трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Творческа (ползваема) уницентитална ИСЗ

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИСЗ

Творческа (ползваема) инцентитална ИСЗ

Творческа (ползваема) центитална ИСЗ

(творчески икономически субтиуницентит)

(творчески икономически субтитрансцентит)

(творчески икономическисубтиинцентит)

(творчески икономически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[творческо външно състояние на
вътрешната определеност на
ИСЗ]

[творческо външно състояние
на външната
определеност на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИСЗ]

{творческа
уницентитална икономическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икономическа реализираност;

{творческа инцентитална
икономическа
реализираност;

{творческа
центитална
икономическа
реализираност;

творчески икономически диспотит;

творческа икономическа ценност
(икономическа
полезност);

творческа икономическа феност;

творчески икономически диспотант;

уницентитална икономическа ползваема
субтизадоволеност}

трансцентитална икономическа ползваема
субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
диспозит)

(разновидност на
форма на икономическа същност)

(разновидност
на форма на
икономическо
явление)

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ИСЗ
(изпълнителен
икономически
субтисубективит)
[външно състояние на
ИСЗ]
{изпълнителна икономическа реализираност;
икономическа
субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИСЗ

(изпълнителен
икономически
субтиуницентит)

(изпълнителен
икономически
субтитрансцентит)

(изпълнителен
икономически
субтиинцентит)

(изпълнителен
икономически
субтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИСЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност
на ИСЗ]

[външно състоя- [външно състоние на външната яние на общата
определеност на определеност на
ИСЗ]
ИСЗ]

{изпълнителна
уницентитална икономическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икономическа реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икономическа
реализираност;

{изпълнителна
центитална
икономическа
реализираност;

изпълнителен
икономически
диспотит;

изпълнителна
икономическа
ценност;

изпълнителна
икономическа
феност;

изпълнителен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтизадоволеност}

транасцентитална икономическа субтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
субтизадоволеност}

центитална
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

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

Съзидателна
(изгодна)
ИСЗ
(съзидателен
икономически
субтисубективит)
[вътрешно състояние на
ИСЗ]
{съзидателна
икономическа
реализираност;
икономическа
субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИСЗ

Съзидателна (изгодна) трансцентитална
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИСЗ

Съзидателна
(изгодна) центитална ИСЗ

(съзидателен
икономически
субтиуницентит)

(съзидателен
икономически
субтитрансцентит)

(съзидателен
икономически
субтиинцентит)

(съзидателен
икономически
субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИСЗ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИСЗ]

{съзидателна
уницентитална икономическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икономическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икономическа
реализираност;

{съзидателна
центитална
икономическа
реализираност;

съзидателен
икономически
диспотит;

съзидателна
икономическа
ценност;

съзидателна
икономическа
феност;

съзидателен
икономически
диспотант;

уницентитална икономическа субтиизгодност}

трансцентитална икономическа субтиизгодност}

инцентитална
икономическа
субтиизгодност}

центитална
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически диспозит)

(вид съдържание
на икономическа
същност)

(вид съдържание на икономическо явление)

(вид съдържание на икономически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателна (удовлетворяваща) ИСЗ
(унисъзидателен икономически субтисубективит)
[цялостно състояние на
ИСЗ]

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) уницентитално ИСЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИСЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) инцентитално ИСЗ

(унисъзидателен
икономически
субтиуницентит)

(унисъзидателен
икономически
субтитрансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
субтиинцентит)
субтицентит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИСЗ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИСЗ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИСЗ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИСЗ]

{унисъзидателна трансцентитална икономическа реализираност;

{унисъзидателна инцентитална икономическа реализираност;

{унисъзидателна центитална
икономическа
реализираност;

унисъзидателна
икономическа
ценност;

унисъзидателна икономическа феност;

унисъзидателен икономически диспотант;

трансцентитална икономическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

центитална
икономическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономическа
същност)

(вид специфит
на икономическо
явление)

(вид специфит
на икономически диспозант)

{унисъзидателна униценти{унисъзидател- тална икономическа реалина икономизираност;
ческа реализираност;
унисъзидателен икономиикономическа
чески диспосубтиудовлеттит;
вореност}
уницентитал(вид икономина икономичесчески специка субтиудовфит)
летвореност}
(вид специфит
на икономически диспозит)

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) центитално
ИСЗ

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателната икономическа субтизначимост са: съзидателна
възпроизводствена икономическа субтизначимост* (making reproductional
economic subtisignificance), съзидателна производствена икономическа субтизначимост* (making production economic subtisignificance), съзидателна
разменна икономическа субтизначимост* (making exchange economic subtisignificance), съзидателна разпределителна икономическа субтизначимост* (making distributional economic subtisignificance), съзидателна потребителна икономическа субтизначимост* (making consumption economic
subtisignificance), съзидателна стопанствена икономическа субтизначи42
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до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост* (making protoeconomizing economic subtisignifi-cance), съзидателна
следпроизводствена икономическа субтизначимост* (making postproduction economic subtisignificance), съзидателна предипотребителна икономическа субтизначимост* (making before-consumption economic subtisignificance), съзидателна посредническа икономическа субтизначимост*
(making intermediationary economic subtisignificance), съзидателна бизнес икономическа субтизначимост* (making business economic subtisignificance), съзидателна алокативна икономическа субтизначимост* (making allocative
economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална съзидателна икономическа субтизначимост* (individual making economic subtisignificance),
фирмена съзидателна икономическа субтизначимост* (firm making economic subtisignificance), обществена съзидателна икономическа субтизначимост* (social making economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателна усвоявана икономическа субтизначимост*
(making assimilated economic subtisignificance) и съзидателна създавана икономическа субтизначимост* (making gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната икономическа субтизначимост са (1) съзидателна сустатитна икономическа субтизначимост (същото като съзидателен
икономически субтисустатит), (2) съзидателна субстатна икономическа
субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтисубстат), (3)
съзидателна запасова икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтизапас), (4) съзидателна сустатантна икономическа
субтизначимост (същото като съзидателен 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Субстатна
ИСЗ

Запасова
ИСЗ

Сустатантна
ИСЗ

(икономически субтисустатит)

(икономически субтисубстат)

(икономически субтизапас)

(икономически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИСЗ]

[вътрешно същество на
ИСЗ]

[външно същество на
ИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИСЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтисустатит)

(сътворителен
икономически
субтисубстат)

(сътворителен
икономически
субтизапас)

(сътворителен
икономически
субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{икономическа субтипригодност}

{сустатитна
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
икономическа
субтипригодност}

{запасова икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
икономическа
субтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субтисубстантит)

Сътворителна
(пригодна)
ИСЗ
(сътворителен
икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИСЗ]
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

СЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ
economic subtisignificance) (ки) – във:
съзидателна икономическа субтизначимост;
съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост;
съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост;
съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост;
съзидателна центитална икономическа субтизначимост.

(making

СЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (making economic pheness)
– същото като съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост и
като съзидателен икономически субтиинцентит.
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (making economic
worthness) – същото като съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост и като съзидателна икономическа ценност.
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (making
economic obtiunicentite) – същото като съзидателна уницентитална икономи47
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа обтизначимост и като съзидателен уницентитален икономически интерес.
СЪЗИДАТЕЛНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ*
(making
ecorenomic allotment) (икореномически задел) – същото като съзидателно икореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ
(making
ecorenomic allotment) (ки) – във:
съзидателна икореномическа заделеност (същото като съзидателно икореномическо обтиучастие);
съзидателна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като
съзидателен икореномически обтитрансцентит и като съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие);
съзидателна инцентитална икореномическа заделеност (същото като съзидателен икореномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално
икореномическо обтиучастие);
съзидателна центитална икореномическа заделеност (същото като съзидателен икореномически обтицентит и като съзидателно центитално икореномическо обтиучастие);
съзидателна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
съзидателен икореномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие).
СЪЗИДАТЕЛНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ОТДАДЕНОСТ*
(making
ecorenomic givenness) – същото като съзидателна икореномическа ценностност и като съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (making ecorenomic force)
(ки) – във:
съзидателна трудова икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор);
съзидателна трудова производствена икореномическа сила (същото като
интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор);
съзидателна факторна икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен производствен икореномически фактор);
съзидателна факторна производствена икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен производствен икореномически фактор);
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна физическа икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор);
съзидателна физическа производствена икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (making ecorenomic
pheness) – същото като съзидателен икореномически субтиинцентит и като
съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (making
ecotechnomic assignment) – същото като съзидателен икотехномически обтипринос.
СЪЗИДАТЕЛНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЗАДАДЕНОСТ
(making
ecotechnomic assignment) (ки) – във:
съзидателна икотехномическа зададеност (същото като съзидателен
икотехномически обтипринос);
съзидателна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтиинцентит);
съзидателна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото
като съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтитрансцентит);
съзидателна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като
съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и съзидателен
икотехномически обтиуницентит);
съзидателна центитална икотехномическа зададеност (същото като съзидателен центитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтицентит).
СЪЗИДАТЕЛНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ
(making
ecotechnomic allotment) (ки) – във:
съзидателна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтиинцентит);
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото като съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтитрансцентит);
съзидателна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и съзидателен
икотехномически обтиуницентит);
съзидателна центитална икотехномическа заделеност (същото като съзидателен центитален икотехномически обтипринос и съзидателен икотехномически обтицентит).
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (making ecotechnomic
force) (ки) – във:
съзидателна трудова икотехномическа сила (същото като интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор);
съзидателна трудова производствена икотехномическа сила (същото като интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор);
съзидателна факторна икотехномическа сила (същото като интегрален
съзидателен производствен икотехномически фактор);
съзидателна факторна производствена икотехномическа сила (същото
като интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор);
съзидателна физическа икотехномическа сила (същото като интегрален
съзидателен физически производствен икотехномически фактор);
съзидателна физическа производствена икотехномическа сила (същото
като интегрален съзидателен физически производствен икотехномически
фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (making
ecotechnomic substantivity) (ки) – във:
вътрешна съзидателна икотехномическа субстантивност (вж. съзидателен икотехномически обективит).
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (making ecotechnomic
pheness) – същото като съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос и като съзидателен икотехномически субтиинцентит.
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (making
ecotechnomic worthness) – същото като съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос и като съзидателно икотехномическо усърдие.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making
ecounirenomic allotment) (съзидателен икоуниреномически задел) – същото като съзидателно икоуниреномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (making
ecounirenomic allotment) (ки) – във:
съзидателна икоуниреномическа заделеност (същото като съзидателно
икоуниреномическо обтиучастие);
съзидателна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като съзидателен икоуниреномически обтитрансцентит и като съзидателно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
съзидателна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
съзидателен икоуниреномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
съзидателна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
съзидателен икоуниреномически обтицентит и като съзидателно центитално
икоуниреномическо обтиучастие);
съзидателна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото като
съзидателен икоуниреномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие).
СЪЗИДАТЕЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (making
ecounirenomic givenness) – същото като съзидателна икоуниреномическа ценностност и като съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(making
ecounirenomic pheness) – същото като съзидателен икоуниреномически субтиинцентит и като съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making incentital ecocorenomic allotment) – същото като съзидателен икокореномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(making incentital economic allotment) – същото като съзидателна инцентитал51
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтиинцентит.
СЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(making incentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икономически инцентит, (*) – съзидателен инцентитален икономически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икономически субект [на субективностен съзидателен икономически субект*
(subjectivitical making economic subject)] за нейния съзидателен инцентитален
икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически инцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство); общо понятие за съзидателна инцентитална икономическа
субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтиинцентит и
като съзидателна икономическа феност) и съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтиинцентит и като съзидателен инцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата съзидателност* (economic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателната инцентитална икономическа значимост е форма на
съществуване на съзидателната инцентитална икономическа енергия
(making incentital economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение
на признаване на приложената съзидателна инцентитална икономическа
активност* (making incentital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена съзидателна инцентитална икономическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна инцентитална икономическа потенциалност* (making incentital economic
potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната
икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното
инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
съзидателната икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателна инцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на съзидателното инцентитално икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната инцентитална икономическа значимост са (1)
съзидателна сустатитна инцентитална икономическа значимост*
(making sustatitic incentital economic significance) [същото като съзидателен
инцентитален икономически сустатит* (making incentital economic sustatite)], (2) съзидателна субстатна инцентитална икономическа значимост* (making substatum incentital economic significance) [същото като съзидателен инцентитален икономически субстат* (making incentital economic
substatum)], (3) съзидателна запасова инцентитална икономическа значимост* (making stock incentital economic significance) [същото като съзидателен инцентитален икономически запас* (making incentital economic stock)],
(4) съзидателна сустатантна инцентитална икономическа значимост*
(making sustatantal incentital economic significance) [същото като съзидателен
инцентитален икономически сустатант* (making incentital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икореномическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Инцентитална
икономическа
значимост
(ИЦИЗ)
(инцентитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ИЦИЗ

Субстатна
ИЦИЗ

Запасова
ИЦИЗ

Сустатантна
ИЦИЗ

(инцентитален
икономически
сустатит;

(инцентитален
икономически
субстат;

(инцентитален икономически запас;

(инцентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
инцентит)

субстатен икономически инцентит)

запасов икономически инцентит)

сустатитен
икономически
инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИЗ]

[външно същество на
ИЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

СЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (making incentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икономически обтиинцентит, съзидателна инцентитална икономическа заделеност, съзидателен инцентитален икономически интерес, (*) – съзидателен 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 съзидателен икономически субект [на субективностен съзидателен икономически
субект* (subjectivitical making economic subject)] за нейния съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ.
62

769

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от
конкретните изрази на икономическата съзидателност* (economic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателната инцентитална икономическа обтизначимост е съзидателен икономически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата
субективностна съзидателна оценка, т.е. е обективно-субективностна съзидателна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical making economic
appraisement), което е същото като субектностна съзидателна икономическа
оценка* (subjectiveneous making economic appraisement). Съзидателната инцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на съзидателната инцентитална обтиикономическа енергия* (making incentital
obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна инцентитална обтиикономическа активност* (making incentital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена съзидателна инцентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна
инцентитална обтиикономическа потенциалност* (making incentital
obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на съзидателната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на съзидателното инцентитално икореномическо
участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателната инцентитална икономическа обтизначимост са: съзидателна възпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (making reproductional incentital economic obtisignificance), съзидателна
производствена инцентитална икономическа обтизначимост* (making
production incentital economic obtisignificance), съзидателна разменна инцентитална икономическа обтизначимост* (making exchange incentital
economic obtisignificance), съзидателна разпределителна инцентитална
икономическа обтизначимост* (making distributional incentital economic
obtisignificance), съзидателна потребителна инцентитална икономическа
обтизначимост* (making consumption incentital economic obtisignificance), съзидателна стопанствена инцентитална икономическа обтизначимост*
(making protoeconomizing incentital economic obtisignificance), съзидателна
следпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (making post-production incentital economic obtisignificance), съзидателна предипотребителна инцентитална икономическа обтизначимост* (making before-consumption incentital economic obtisignificance), съзидателна посредническа инцентитална икономическа обтизначимост* (making intermediationary incentital economic obtisignificance), съзидателна бизнес икономическа
обтизначимост* (making business incentital economic obtisignificance), съзидателна алокативна инцентитална икономическа обтизначимост*
(making allocative incentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост* (individual making incentital economic obtisignificance), фирмена съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост* (firm making incentital economic
obtisignificance), обществена съзидателна инцентитална икономическа
обтизначимост* (social making incentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателна инцентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (making incentital assimilated economic obtisignificance) и съзидателна инцентитална създавана икономическа обтизначимост* (making
incentital gived ecorenomic economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната инцентитална икономическа обтизначимост са
(1) съзидателна сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост* (making sustatitic incentital economic obtisignificance) [същото като съзи65
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателен инцентитален икономически обтисустатит* (making incentital
economic obtisustatite)], (2) съзидателна субстатна инцентитална икономическа обтизначимост* (making substatum incentital economic obtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически обтисубстат* (making incentital economic obtisubstatum)], (3) съзидателна запасова
инцентитална икономическа обтизначимост* (making stock incentital
economic obtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически обтизапас* (making incentital economic obtistock)], (4) съзидателна
сустатантна инцентитална икономическа обтизначимост* (making
sustatantal incentital economic obtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически обтисустатант* (making incentital economic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
инцентиталната икореномическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателната инцентитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИОЗ – инцентитална икономическа обтизначимост)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост
(ИЦИОЗ)
(инцентитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИОЗ

Субстатна
ИЦИОЗ

Запасова
ИЦИОЗ

Сустатантна
ИЦИОЗ

(инцентитален
икономически
обтисустатит;

(инцентитален
икономически
обтисубстат;

(инцентитален икономически обтизапас;

(инцентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

субстатен икономически обтиинцентит)

запасов икономически обтиинцентит)

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИОЗ]

[външно същество на
ИЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

СЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (making incentital economic subtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), съзидателен икономически субтиинцентит,
съзидателна икономическа феност, (*) – съзидателен 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
съзидателен икономически субект [на субективностен съзидателен икономически субект* (subjectivitical making economic subject)] за нейния съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като съзидателен
икотехномически субтиинцентит) в икотехномическото възпроизводство
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един
от конкретните изрази на икономическата съзидателност* (economic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателната инцентитална икономическа субтизначимост е съзидателен икономически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна съзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субективностна съзидателна оценка, т.е. е субективно-субективностна съзидателна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical making economic
appraisement), което е същото като субективистична съзидателна икономическа оценка* (subjectivistical making economic appraisement). Съзидателната
инцентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на
съзидателната инцентитална субтиикономическа енергия* (making
incentital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение
на признаване на приложената съзидателна инцентитална субтиикономическа активност* (making incentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена съзидателна инцентитална
субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна инцентитална субтиикономическа потенциалност* (making
incentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателната икономическа
субтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на съзидателното инцентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателната инцентитална икономическа субтизначимост са:
съзидателна възпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (making reproductional incentital economic subtisignificance), съзидателна производствена инцентитална икономическа субтизначимост*
(making production incentital economic subtisignificance), съзидателна разменна
инцентитална икономическа субтизначимост* (making exchange incentital
economic subtisignificance), съзидателна разпределителна инцентитална
икономическа субтизначимост* (making distributional incentital economic
subtisignificance), съзидателна потребителна инцентитална икономическа
субтизначимост* (making consumption incentital economic subtisignificance),
съзидателна стопанствена инцентитална икономическа субтизначимост* (making protoeconomizing incentital economic subtisignificance), съзидателна следпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (making post-production incentital economic subtisignificance), съзидателна предипотребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (making before-consumption incentital economic subtisignificance), съзидателна посредническа инцентитална икономическа субтизначимост*
(making intermediationary incentital economic subtisignificance), съзидателна
бизнес икономическа субтизначимост* (making business incentital economic
subtisignificance), съзидателна алокативна инцентитална икономическа
субтизначимост* (making allocative incentital economic subtisignificance) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост* (individual making incentital economic subtisignificance), фирмена съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост* (firm
making incentital economic subtisignificance), обществена съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост* (social making incentital
economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателна инцентитална усвоявана икономическа субтизначимост* (making incentital assimilated economic subtisignificance) и съзидателна инцентитална създавана икономическа субтизначимост* (making
incentital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната инцентитална икономическа субтизначимост са
(1) съзидателна сустатитна инцентитална икономическа субтизначи76
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост* (making sustatitic incentital economic subtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически субтисустатит* (making incentital economic subtisustatite)], (2) съзидателна субстатна инцентитална икономическа субтизначимост* (making substatum incentital economic subtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически субтисубстат* (making incentital economic subtisubstatum)], (3) съзидателна запасова инцентитална икономическа субтизначимост* (making stock incentital
economic subtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически субтизапас* (making incentital economic subtistock)], (4) съзидателна
сустатантна инцентитална икономическа субтизначимост* (making
sustatantal incentital economic subtisignificance) [същото като съзидателен инцентитален икономически субтисустатант* (making incentital economic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
инцентиталната икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателната инцентитална икономическа субтизначимост и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ИЦИСЗ – инцентитална икономическа субтизначимост)

Инцентитална
икономическа
субтизначимост (ИЦИСЗ)
(инцентитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИСЗ

Субстатна
ИЦИСЗ

Запасова
ИЦИСЗ

Сустатантна
ИЦИСЗ

(инцентитален
икономически
субтисустатит;

(инцентитален икономически субтисубстат;

(инцентитален икономически субтизапас;

(инцентит-ален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

субстатен икономически
субтиинцентит)

запасов икономически
субтиинцентит)

сустатитен
икономически
субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИСЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИСЗ]

[външно същество на
ИЦИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

СЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making incentital ecorenomic allotment) – същото като съзидателен
икореномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (making incentital ecotechnomic assignment) – същото като съзидателен
инцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен иконотехмически
обтиинцентит.
СЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making incentital ecotechnomic allotment) – същото като съзидателен
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен иконотехмически
обтиинцентит.
СЪЗИДАТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making incentital ecounirenomic allotment) – същото като съзидателен икоуниреномически обтиинцентит и като съзидателно инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ОТДАДЕНОСТ (making givenness) (ки) – във:
съзидателна икореномическа отдаденост (същото като съзидателна икореномическа ценностност и като съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие).
СЪЗИДАТЕЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (making production economic force) (ки) – във:
съзидателна факторна производствена икономическа сила (същото като
интегрален съзидателен производствен икономически фактор);
съзидателна трудова производствена икономическа сила (същото като
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор);
съзидателна физическа производствена икономическа сила (същото като
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА
(making production ecorenomic force) (ки) – във:
съзидателна трудова производствена икореномическа сила (същото като
интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор);
съзидателна факторна производствена икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен производствен икореномически фактор);
съзидателна физическа производствена икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА
(making production ecotechnomic force) (ки) – във:
съзидателна факторна производствена икотехномическа сила (същото
като интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор);
съзидателна трудова производствена икотехномическа сила (същото като интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор);
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна физическа производствена икотехномическа сила (същото
като интегрален съзидателен физически производствен икотехномически
фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (making substantivity of the ecorenomic thing) – вж. съзидателен
икотехномически обективит.
СЪЗИДАТЕЛНА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (making substantivity of the ecorenomic thing) – вж. съзидателен
икономически субективит.
СЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making transcentital ecocorenomic allotment) – същото като съзидателна икокореномически обтитрансцентит и като съзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making transcentital economic allotment) – същото като съзидателна
трансцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически
обтитрансцентит.
СЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (making transcentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икономически трансцентит, (*) –
съзидателен трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно
равнище количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икономически субект [на субективностен съзидателен икономически субект* (subjectivitical making economic subject)] за нейния
съзидателен трансцентитален икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически трансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като
съзидателен икономически субтитрансцентит и като съзидателена икономическа ценност) и съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтитрансцентит и като съзидателен трансцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост (вж.) и
един от конкретните изрази на икономическата съзидателност* (economic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателната трансцентитална икономическа значимост е форма на съществуване на
съзидателната трансцентитална икономическа енергия (making
transcentital economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на
признаване на приложената съзидателна трансцентитална икономическа
активност* (making transcentital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена съзидателна трансцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална икономическа потенциалност* (making transcentital economic
potentiality) (вж. икономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на съзидателното трансцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателната икономическа
значимост (наред със съзидателната уницентитална икономическа значимост, съзидателната центитална икономическа значимост и съзидателната
инцентитална икономическа значимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под съзидателна икономическа значимост обикновено се подразбира съзидателната трансцентиталната икономическа значимост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитална икономическа значимост;
СЗ икономически
трансцентит
(СЗ трансцентитално икономическо участие;
СЗ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателна трансцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на съзидателното трансцентитално икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателната трансцентитална икономическа значимост са (1) съзидателна трансцентитална икономическа субтиначимост (съзидателен икономически субтитрансцентит) и (2) съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост (съзидателен икономически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателната трансцентитална икономическа значимост са: съзидателна възпроизводствена трансцентитална икономическа значимост* (reproductional transcentital economic significance), съзидателна производствена трансцентитална икономическа значимост* (making production
transcentital economic significance), съзидателна разменна трансцентитална
икономическа значимост* (making exchange transcentital economic
significance), съзидателна разпределителна трансцентитална икономическа значимост* (making distributional transcentital economic significance), съзидателна потребителна трансцентитална икономическа значимост*
(making consumption transcentital economic significance), съзидателна стопанствена трансцентитална икономическа значимост* (making protoeconomizing transcentital economic significance), съзидателна следпроизводствена
трансцентитална икономическа значимост* (making post-production
transcentital economic significance), съзидателна предипотребителна трансцентитална икономическа значимост* (making before-consumption transcentital economic significance), съзидателна посредническа трансцентитална
икономическа значимост* (making intermediationary transcentital economic
significance), съзидателна бизнес икономическа значимост* (making business
transcentital economic significance), съзидателна алокативна трансцентитална икономическа значимост* (making allocative transcentital economic
significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална съзидателна трансцентитална
икономическа значимост* (individual making transcentital economic significance), фирмена съзидателна трансцентитална икономическа значимост*
(firm making transcentital economic significance), обществена съзидателна
трансцентитална икономическа значимост* (social making transcentital
economic significance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
съзидателна трансцентитална икономическа значимост* (absolute making
transcentital economic significance) и относителна съзидателен трансцентитална икономическа значимост* (relative making transcentital economic
89

796

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------significance), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределена съзидателна трансцентитална икономическа значимост
участие* (labourly-determinate making transcentital economic significance) и физическо-определена съзидателна трансцентитална икономическа значимост* (physically-determinate making transcentital economic significance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателна трансцентитална усвоявана икономическа
значимост* (making transcentital assimilated economic significance) и съзидателна трансцентитална създавана икономическа значимост* (making
transcentital gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната трансцентитална икономическа значимост са (1)
съзидателна сустатитна трансцентитална икономическа значимост*
(making sustatitic transcentital economic significance) [същото като съзидателен
трансцентитален икономически сустатит* (making transcentital economic
sustatite)], (2) съзидателна субстатна трансцентитална икономическа
значимост* (making substatum transcentital economic significance) [същото като
съзидателен трансцентитален икономически субстат* (making
transcentital economic substatum)], (3) съзидателна запасова трансцентитална икономическа значимост* (making stock transcentital economic significance)
[същото като съзидателен трансцентитален икономически запас* (making
transcentital economic stock)], (4) съзидателна сустатантна трансцентитална икономическа значимост* (making sustatantal transcentital economic
significance) [същото като съзидателен трансцентитален икономически
сустатант* (making transcentital economic sustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икореномическа
значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателната трансцентитална икономическа значимост и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИЗ – трансцентитална икономическа значимост)

Трансцентитална икономическа значимост (ТЦИЗ)
(трансцентитален икономически субстантит)

Сустатитна
ТЦИЗ

Субстатна
ТЦИЗ

Запасова
ТЦИЗ

Сустатантна
ТЦИЗ

(трансцентитален икономически сустатит;

(трансцентитален икономически субстат;

(трансцентитален икономически запас;

(трансцентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
трансцентит)

субстатен икономически
трансцентит)

запасов икономически
трансцентит)

сустатитен
икономически
трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИЗ]

[външно същество на
ТЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ТЦИЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически запас;

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икономически
трансцентит)

сътворителен
запасов икономически трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икономическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

СЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (making transcentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икономически обтитрансцентит, съзидателна трансцентитална икономическа заделеност, съзидателен трансцентитален икономически интерес, (*) – съзидателен 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 съзидателен икономически субект [на субективностен съзидателен икономически субект* (subjectivitical making economic subject)] за
нейния съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтитрансцентит) в икотехномичес97
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------кото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа
обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата съзидателност* (economic makingness), последната като състояние на пълноценно
функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост е съзидателен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана
субективностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субективностна съзидателна оценка, т.е. е обективно-субективностна съзидателна икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical making economic appraisement), което е същото като субектностна съзидателна икономическа оценка* (subjectiveneous making economic
appraisement). Съзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на съзидателната трансцентитална обтиикономическа енергия* (making transcentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна трансцентитална обтиикономическа активност* (making
transcentital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена съзидателна трансцентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална обтиикономическа потенциалност* (making transcentital obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на съзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателната икономическа обтизначимост (наред със съзидателната уницентитална икономическа
обтизначимост, съзидателната центитална икономическа обтизначимост и
съзидателната инцентитална икономическа обтизначимост) (вж. фиг. 1).
Ако не е посочено друго, под съзидателна икономическа обтизначимост обикновено се подразбира съзидателната трансцентиталната икономическа обтизначимост.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на съзидателното трансцентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; обти – обективно, субти – субективно;
плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

99

806

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост са:
съзидателна възпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (making reproductional transcentital economic obtisignificance), съзидателна производствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (making production transcentital economic obtisignificance), съзидателна
разменна трансцентитална икономическа обтизначимост* (making
exchange transcentital economic obtisignificance), съзидателна разпределителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (making distributional
transcentital economic obtisignificance), съзидателна потребителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (making consumption transcentital economic obtisignificance), съзидателна стопанствена трансцентитална
икономическа обтизначимост* (making protoeconomizing transcentital economic obtisignificance), съзидателна следпроизводствена трансцентитална
икономическа обтизначимост* (making post-production transcentital economic
obtisignificance), съзидателна предипотребителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (making before-consumption transcentital economic
obtisignificance), съзидателна посредническа трансцентитална икономическа обтизначимост* (making intermediationary transcentital economic
obtisignificance), съзидателна бизнес икономическа обтизначимост*
(making business transcentital economic obtisignificance), съзидателна алокативна трансцентитална икономическа обтизначимост* (making allocative
transcentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост* (individual making
transcentital economic obtisignificance), фирмена съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост* (firm making transcentital economic
obtisignificance), обществена съзидателна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (social making transcentital economic obtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост* (absolute
making transcentital economic obtisignificance) и относителна съзидателна
трансцентитална икономическа обтизначимост* (relative making transcentital economic obtisignificance), а според факторната икономическа определеност – трудово-определена съзидателна трансцентитална икономическа
значимост обтиучастие* (labourly-determinate making transcentital economic
obtisignificance) и физическо-определена съзидателна трансцентитална
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа обтизначимост* (physically-determinate making transcentital
economic obtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателна трансцентитална усвоявана икономическа
обтизначимост* (making transcentital assimilated economic obtisignificance) и
съзидателна трансцентитална създавана икономическа обтизначимост*
(making transcentital gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост
са (1) съзидателна сустатитна трансцентитална икономическа обтизначимост* (making sustatitic transcentital economic obtisignificance) [същото
като съзидателен трансцентитален икономически обтисустатит* (making transcentital economic obtisustatite)], (2) съзидателна субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост* (making substatum transcentital
economic obtisignificance) [същото като съзидателен трансцентитален икономически обтисубстат* (making transcentital economic obtisubstatum)], (3)
съзидателна запасова трансцентитална икономическа обтизначимост*
(making stock transcentital economic obtisignificance) [същото като съзидателен
трансцентитален икономически обтизапас* (making transcentital economic
obtistock)], (4) съзидателна сустатантна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (making sustatantal transcentital economic obtisignificance)
[същото като съзидателен трансцентитален икономически обтисустатант* (making transcentital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икореномическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИОЗ – трансцентитална икономическа обтизначимост)

Трансцентитална икономическа обтизначимост
(ТЦИОЗ)
(трансцентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
ТЦИОЗ

Субстатна
ТЦИОЗ

Запасова
ТЦИОЗ

Сустатантна
ТЦИОЗ

(трансцентитален икономически обтисустатит;

(трансцентитален икономически обтисубстат;

(трансцентитален икономически обтизапас;

(трансцентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

субстатен икономически обтитрансцентит)

запасов икономически обтитрансцентит)

сустатитен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ТЦИОЗ]

[външно същество на
ТЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИОЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ТЦИОЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИОЗ]

[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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до СЪЗИДАТЕЛНА 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}

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална 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)
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)

105

812

творчески сустатантен икономически обтитрансцентит)
[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]
{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)
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до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

СЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (making transcentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икономически субтитрансцентит, съзидателна икономическа ценностност, съзидателна икономическа ценност, (*) – съзидателен 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 съзидателен икономически субект [на субективностен съзидателен икономически субект*
(subjectivitical making economic subject)] за нейния съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехноми108
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески 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 съзидателност* (economic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателната трансцентитална икономическа субтизначимост е съзидателен
икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
субективностна съзидателна оценка или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субективностна съзидателна оценка, т.е. е
субективно-субективностна
съзидателна
икономическа
оценка*
(subjectively-subjectivitical making economic appraisement), което е същото като
субективистична съзидателна икономическа оценка* (subjectivistical
making economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа
ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното
трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на съзидателната икономическата субтизначимост (наред
със съзидателната уницентитална икономическа субтизначимост,
съзидателната
центиталната
икономическа
субтизначимост
и
съзидателната инцентиталната икономическа субтизначимост) (вж. фиг. 1).
Ако не е посочено друго, под съзидателна икономическа субтизначимост
обикновено се подразбира съзидателнага трансцентитална икономическа
субтизначимост.
Съзидателната
трансцентитална
икономическа
субтизначимост е форма на съществуване на съзидателната
трансцентитална субтиикономическа енергия* (making transcentital
subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна трансцентитална субтиикономическа
активност* (making transcentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена съзидателна трансцентитална
субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална субтиикономическа потенциалност* (making
transcentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност).
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СЗ икономически
трансцентит
(СЗ трансцентитално икономическо участие;
СЗ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на съзидателното трансцентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателната трансцентитална икономическа субтизначимост са:
съзидателна възпроизводствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (making reproductional transcentital economic subtisignificance), съзидателна производствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (making production transcentital economic subtisignificance), съзидателна
разменна трансцентитална икономическа субтизначимост* (making exchange transcentital economic subtisignificance), съзидателна разпределителна
трансцентитална икономическа субтизначимост* (making distributional
transcentital economic subtisignificance), съзидателна потребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (making consumption transcentital economic subtisignificance), съзидателна стопанствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (making protoeconomizing transcentital economic subtisignificance), съзидателна следпроизводствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (making post-production transcentital economic subtisignificance), съзидателна предипотребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (making before-consumption transcentital economic subtisignificance), съзидателна посредническа трансцентитална икономическа субтизначимост* (making intermediationary transcentital economic subtisignificance), съзидателна бизнес икономическа субтизначимост* (making business transcentital economic subtisignificance), съзидателна алокативна трансцентитална икономическа субтизначимост* (making
allocative transcentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална
съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост* (individual making transcentital economic subtisignificance), фирмена съзидателна
трансцентитална икономическа субтизначимост* (firm making transcentital economic subtisignificance), обществена съзидателна трансцентитална
икономическа субтизначимост* (social making transcentital economic subtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост* (absolute
making transcentital economic subtisignificance) и относителна съзидателна
трансцентитална икономическа субтизначимост* (relative making transcentital economic subtisignificance), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определена съзидателна трансцентитална икономическа значимост субтиучастие* (labourly-determinate making transcenti111
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tal economic subtisignificance) и физическо-определена съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост* (physically-determinate making
transcentital economic subtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателна трансцентитална усвоявана икономическа
субтизначимост* (making transcentital assimilated economic subtisignificance) и
съзидателна трансцентитална създавана икономическа субтизначимост*
(making transcentital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната трансцентитална икономическа субтизначимост са (1) съзидателна сустатитна трансцентитална икономическа
субтизначимост* (making sustatitic transcentital economic subtisignificance)
[същото като съзидателен трансцентитален икономически субтисустатит* (making transcentital economic subtisustatite)], (2) съзидателна субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (making substatum
transcentital economic subtisignificance) [същото като съзидателен трансцентитален икономически субтисубстат* (making transcentital economic subtisubstatum)], (3) съзидателна запасова трансцентитална икономическа
субтизначимост* (making stock transcentital economic subtisignificance) [същото като съзидателен трансцентитален икономически субтизапас* (making
transcentital economic subtistock)], (4) съзидателна сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост* (making sustatantal transcentital
economic subtisignificance) [същото като съзидателен трансцентитален
икономически субтисустатант* (making transcentital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната
икореномическа
субтизначимост
едновременно
според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателната 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)

114

821

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

работен субстатен икономически субтитрансцентит)

работен запасов
икономически
субтитрансцентит)

работен сустатантен икономически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност;

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна субтизадоволеност;

работна сустатитна икономическа ценност;

работна субстатна икономическа ценност;

работна запасова икономическа ценност;

работна сустатантна
икономическа
ценност;

(сустатитна
икономическа
стойност)}

(субстатна
икономическа
стойност)}

(запасова икономическа
стойност)}

(сустатантна
икономическа
стойност)}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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Творческа
(ползваема)
ТЦИСЗ
(творчески
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;
творческа икономическа ценност;
(икономическа
полезност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИСЗ

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икономически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икономически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтитрансцентит)

творчески субстатен икономически субтитрансцентит)

творчески запасов икономически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икономически субтитрансцентит)

[творческо външно 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

СЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making transcentital ecorenomic allotment) – същото като съзидателен икореномически обтитрансцентит и като съзидателно трансцентитално
икореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (making transcentital ecotechnomic assignment) – същото като съзи119
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателен трансцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен иконотехмически обтитрансцентит.
СЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making transcentital ecotechnomic allotment) – същото като съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос и съзидателен иконотехмически обтитрансцентит.
СЪЗИДАТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making transcentital ecounirenomic allotment) – същото като съзидателен икоуниреномически обтитрансцентит и като съзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (making labour
economic force) – същото като интегрален съзидателен трудов производствен
икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ТРУДОВА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (making labour
economic force) (ки) – във:
съзидателна трудова производствена икономическа сила (същото като
интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор);
съзидателна трудова икономическа сила (същото като интегрален съзидателен трудов производствен икономически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ТРУДОВА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА* (making labour
ecorenomic force) – същото като интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ТРУДОВА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (making labour
ecorenomic force) (ки) – във:
съзидателна трудова производствена икореномическа сила (същото като
интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор);
съзидателна трудова икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен трудов производствен икореномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ТРУДОВА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА* (making labour ecotechnomic force) – същото като интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛНА ТРУДОВА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (making labour
ecotechnomic force) (ки) – във:
съзидателна трудова производствена икотехномическа сила (същото като интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор);
съзидателна трудова икотехномическа сила (същото като интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ТРУДОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИЛА* (making labour production economic force) – същото като интегрален
съзидателен трудов производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ТРУДОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА
СИЛА* (making labour production ecorenomic force) – същото като интегрален
съзидателен трудов производствен икореномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ТРУДОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА* (making labour production ecotechnomic force) – същото като интегрален съзидателен трудов производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making unicentital ecocorenomic allotment) – същото като съзидателен икокореномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално
икокореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making unicentital economic allotment) – същото като съзидателна
уницентитална икономическа обтизначимост и съзидателен икономически
обтиуницентит.
СЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (making unicentital economic significance), съзидателен икономически уницентит (без разширената икономическа ингредиентност), (*) – съзидателен уницентитален икономически ингредиент, който едновременно на
същностно и феноменно равнище количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на съзидателен икономически субект [на
субективностен съзидателен икономически субект* (subjectivitical making
economic subject)] за нейния съзидателен уницентитален икотехномически
принос (същото като съзидателен икотехномически уницентит) в икотехно121
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство);
съзидателна уницентитална икономическа значимост и съзидателна инцентитална икономическа значимост, взети заедно в тяхното цялостно единство;
общо понятие за съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост
(същото като съзидателен икономически субтиуницентит и като съзидателен
икономически диспотит) и съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтиуницентит и като съзидателен уницентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от
разновидностите на уницентиталната икономическа значимост (вж.) и един
от конкретните изрази на икономическата съзидателност* (economic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателната уницентитална икономическа значимост е форма на съществуване на
съзидателната уницентитална икономическа енергия (making unicentital
economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на
приложената съзидателна уницентитална икономическа активност*
(making unicentital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена съзидателна уницентитална икономическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална икономическа потенциалност* (making unicentital economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа
ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното уницентитално
икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателната икономическа значимост (вж. фиг. 1).

122

829

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

СЗ уницентитална икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтиуницентит
(СЗ уницентитална
икономическа заделеност;
СЗ уницентиталеникономически интерес)

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

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

Фиг. 1. Съзидателна уницентитална икономическа значимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на съзидателното уницентитално икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на съзидателната уницентитална икономическа значимост са (1) съзидателна уницентитална икономическа субтиначимост (съзидателен икономически субтиуницентит) и (2) съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост
(съзидателен икономически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателната уницентитална икономическа значимост са: съзидателна възпроизводствена уницентитална икономическа значимост*
(reproductional unicentital economic significance), съзидателна производствена
уницентитална икономическа значимост* (making production unicentital
economic significance), съзидателна разменна уницентитална икономическа
значимост* (making exchange unicentital economic significance), съзидателна
разпределителна уницентитална икономическа значимост* (making
distributional unicentital economic significance), съзидателна потребителна
уницентитална икономическа значимост* (making consumption unicentital
economic significance), съзидателна стопанствена уницентитална икономическа значимост* (making protoeconomizing unicentital economic significance), съзидателна следпроизводствена уницентитална икономическа
значимост* (making post-production unicentital economic significance), съзидателна предипотребителна уницентитална икономическа значимост*
(making before-consumption unicentital economic significance), съзидателна
посредническа уницентитална икономическа значимост* (making intermediationary unicentital economic significance), съзидателна бизнес икономическа
значимост* (making business unicentital economic significance), съзидателна
алокативна уницентитална икономическа значимост* (making allocative
unicentital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална съзидателна уницентитална икономическа значимост* (individual making unicentital economic significance), фирмена съзидателна уницентитална икономическа
значимост* (firm making unicentital economic significance), обществена съзидателна уницентитална икономическа значимост* (social making unicentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателна уницентитална усвоявана икономическа
значимост* (making unicentital assimilated economic significance) и съзидателна уницентитална създавана икономическа значимост* (making unicentital gived economic significance).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната уницентитална икономическа значимост са (1)
съзидателна сустатитна уницентитална икономическа значимост*
(making sustatitic unicentital economic significance) [същото като съзидателен
уницентитален икономически сустатит* (making unicentital economic
sustatite)], (2) съзидателна субстатна уницентитална икономическа значимост* (making substatum unicentital economic significance) [същото като съзидателен уницентитален икономически субстат* (making unicentital
economic substatum)], (3) съзидателна запасова уницентитална икономическа значимост* (making stock unicentital economic significance) [същото като
съзидателен уницентитален икономически запас* (making unicentital
economic stock)], (4) съзидателна сустатантна уницентитална икономическа значимост* (making sustatantal unicentital economic significance) [същото
като съзидателен уницентитален икономически сустатант* (making
unicentital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икореномическа значимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателната уницентитална икономическа значимост и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИЗ – уницентитална икономическа значимост)

Уницентитална икономическа значимост (УЦИЗ)
(уницентитален икономически субстантит)

Сустатитна
УЦИЗ

Субстатна
УЦИЗ

Запасова
УЦИЗ

Сустатантна
УЦИЗ

(уницентитален икономически сустатит;

(уницентитален икономически субстат;

(уницентитален икономически запас;

(уницентитален икономически сустатант;

сустатитен
икономически
уницентит)

субстатен икономически
уницентит)

запасов икономически
уницентит)

сустатитен
икономически
уницентит)

[цялостно същество на
УЦИЗ]

[вътрешно същество на
УЦИЗ]

[външно същество на
УЦИЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
УЦИЗ
Работна (сметна) УЦИЗ
(работен уницентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИЗ]
{уницентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) субстатна
УЦИЗ

(работен уни(работен уницентитален ико- центитален икономически сус- номически субтатит;
стат;

Работна (сметна) запасова
УЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
УЦИЗ

(работен уницентитален
икономически
запас;

(работен
уницентитален
икономически
сустатант;

работен сустатитен икономически уницентит)

работен субстатен икономически уницентит)

работен запасов
икономически
уницентит)

работен сустатантен икономически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИЗ

(творчески уницентитален
икономически
суста-тит;

(творчески уницентитален
икономически
субстат;

(творчески
уницентитален
икономически
запас;

(творчески уницентитален икономически
сустатант;

творчески сустатитен икономически уницентит)

творчески субстатен икономически уницентит)

творчески запасов икономически уницентит)

творчески сустатантен икономически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИЗ
(изпълнителен
уницентитален
икономически
субстантит)
[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
икономическа
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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 състояние 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)

СЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (making unicentital economic obtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), съзидателен икономически обтиуницентит,
съзидателна уницентитална икономическа заделеност, съзидателен уницентитален икономически интерес, (*) – съзидателен уницентитален икономически ингредиент, който като обективна проекция и едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на съзидателен икономически субект [на
субективностен съзидателен икономически субект* (subjectivitical making
economic subject)] за нейния съзидателен уницентитален икотехномически
обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтиуницентит) в
132
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост и съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост, взети
заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на
икономическата съзидателност* (economic makingness), последната като
състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в
съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Съзидателната уницентитална икономическа
обтизначимост е съзидателен икономически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субективностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна съзидателна
оценка, т.е. е обективно-субективностна съзидателна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical making economic appraisement), което е същото
като субектностна съзидателна икономическа оценка* (subjectiveneous
making economic appraisement). Съзидателната уницентитална икономическа
обтизначимост е форма на съществуване на съзидателната уницентитална
обтиикономическа енергия* (making unicentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна уницентитална обтиикономическа активност* (making unicentital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично
опредметена съзидателна уницентитална обтиикономическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална обтиикономическа потенциалност* (making unicentital obtieconomic potentiality) (вж.
обтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното уницентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

СЗ уницентитална икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтиуницентит
(СЗ уницентитална
икономическа заделеност;
СЗ уницентиталеникономически интерес)

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

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

Фиг. 1. Съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на съзидателното уницентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателната уницентитална икономическа обтизначимост са:
съзидателна възпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост* (making reproductional unicentital economic obtisignificance), съзидателна производствена уницентитална икономическа обтизначимост*
(making production unicentital economic obtisignificance), съзидателна разменна уницентитална икономическа обтизначимост* (making exchange
unicentital economic obtisignificance), съзидателна разпределителна уницентитална икономическа обтизначимост* (making distributional unicentital
economic obtisignificance), съзидателна потребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (making consumption unicentital economic
obtisignificance), съзидателна стопанствена уницентитална икономическа
обтизначимост* (making protoeconomizing unicentital economic obtisignificance), съзидателна следпроизводствена уницентитална икономическа
обтизначимост* (making post-production unicentital economic obtisignificance),
съзидателна предипотребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (making before-consumption unicentital economic obtisignificance), съзидателна посредническа уницентитална икономическа обтизначимост*
(making intermediationary unicentital economic obtisignificance), съзидателна
бизнес икономическа обтизначимост* (making business unicentital economic
obtisignificance), съзидателна алокативна уницентитална икономическа
обтизначимост* (making allocative unicentital economic obtisignificance) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост* (individual making unicentital economic obtisignificance), фирмена съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост* (firm
making unicentital economic obtisignificance), обществена съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост* (social making unicentital
economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателна уницентитална усвоявана икономическа обтизначимост* (making unicentital assimilated economic obtisignificance) и съзидателна уницентитална създавана икономическа обтизначимост*
(making unicentital gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната уницентитална икономическа обтизначимост са
(1) съзидателна сустатитна уницентитална икономическа обтизначи135
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост* (making sustatitic unicentital economic obtisignificance) [същото като съзидателен уницентитален икономически обтисустатит* (making unicentital economic obtisustatite)], (2) съзидателна субстатна уницентитална икономическа обтизначимост* (making substatum unicentital economic
obtisignificance) [същото като съзидателен уницентитален икономически
обтисубстат* (making unicentital economic obtisubstatum)], (3) съзидателна
запасова уницентитална икономическа обтизначимост* (making stock
unicentital economic obtisignificance) [същото като съзидателен уницентитален икономически обтизапас* (making unicentital economic obtistock)], (4) съзидателна сустатантна уницентитална икономическа обтизначимост*
(making sustatantal unicentital economic obtisignificance) [същото като съзидателен уницентитален икономически обтисустатант* (making unicentital
economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икореномическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателната уницентитална икономическа обтизначимост и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (УЦИОЗ – уницентитална икономическа обтизначимост)

Уницентитална икономическа
обтизначимост
(УЦИОЗ)
(уницентитален икономически обтисубстантит)

Сустатитна
УЦИОЗ

Субстатна
УЦИОЗ

Запасова
УЦИОЗ

Сустатантна
УЦИОЗ

(уницентитален икономически обтисустатит;

(уницентитален икономически обтисубстат;

(уницентитален икономически обтизапас;

(уницентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

субстатен икономически обтиуницентит)

запасов икономически обтиуницентит)

сустатитен
икономически
обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИОЗ]

[вътрешно същество на
УЦИОЗ]

[външно същество на
УЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
УЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

СЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (making unicentital economic subtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), съзидателен икономически субтиуницентит, съзидателен икономически диспотит, (*) – съзидателен уницентитален
икономически ингредиент, който като субективна проекция и едновременно
на същностно и феноменно равнище количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на съзидателен икономически субект [на
субективностен съзидателен икономически субект* (subjectivitical making
economic subject)] за нейния съзидателен уницентитален икотехномически
субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтиуницентит) в
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост и съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост, взети
заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази
на икономическата съзидателност* (economic makingness), последната като
състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в
съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Съзидателната уницентитална икономическа
субтизначимост е съзидателен икономически ингредиент в качеството му на
субективно-изисквана субективностна съзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна съзидателна
оценка, т.е. е субективно-субективностна съзидателна икономическа
оценка* (subjectively-subjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична икономическа оценка* (subjectivistical making economic
appraisement). Съзидателната уницентитална икономическа субтизначимост
е форма на съществуване на съзидателната уницентитална субтиикономическа енергия* (making unicentital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна
уницентитална субтиикономическа активност* (making unicentital
subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично
опредметена съзидателна уницентитална субтиикономическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална субтиикономическа потенциалност* (making unicentital subtieconomic potentiality) (вж.
субтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателната икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

СЗ уницентитална икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтиуницентит
(СЗ уницентитална
икономическа заделеност;
СЗ уницентиталеникономически интерес)

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

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

Фиг. 1. Съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на съзидателното уницентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателната уницентитална икономическа субтизначимост са:
съзидателна възпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост* (making reproductional unicentital economic subtisignificance), съзидателна производствена уницентитална икономическа субтизначимост*
(making production unicentital economic subtisignificance), съзидателна разменна уницентитална икономическа субтизначимост* (making exchange
unicentital economic subtisignificance), съзидателна разпределителна уницентитална икономическа субтизначимост* (making distributional unicentital
economic subtisignificance), съзидателна потребителна уницентитална
икономическа субтизначимост* (making consumption unicentital economic
subtisignificance), съзидателна стопанствена уницентитална икономическа субтизначимост* (making protoeconomizing unicentital economic subtisignificance), съзидателна следпроизводствена уницентитална икономическа
субтизначимост*
(making
post-production
unicentital
economic
subtisignificance), съзидателна предипотребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (making before-consumption unicentital economic
subtisignificance), съзидателна посредническа уницентитална икономическа субтизначимост* (making intermediationary unicentital economic
subtisignificance), съзидателна бизнес икономическа субтизначимост*
(making business unicentital economic subtisignificance), съзидателна алокативна уницентитална икономическа субтизначимост* (making allocative
unicentital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост* (individual making
unicentital economic subtisignificance), фирмена съзидателна уницентитална
икономическа субтизначимост* (firm making unicentital economic
subtisignificance), обществена съзидателна уницентитална икономическа
субтизначимост* (social making unicentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателна уницентитална усвоявана икономическа
субтизначимост* (making unicentital assimilated economic subtisignificance) и
съзидателна уницентитална създавана икономическа субтизначимост*
(making unicentital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната уницентитална икономическа субтизначимост са
(1) съзидателна сустатитна уницентитална икономическа субтизначи146
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост* (making sustatitic unicentital economic subtisignificance) [същото като съзидателен уницентитален икономически субтисустатит* (making
unicentital economic subtisustatite)], (2) съзидателна субстатна уницентитална икономическа субтизначимост* (making substatum unicentital
economic subtisignificance) [същото като съзидателен уницентитален икономически субтисубстат* (making unicentital economic subtisubstatum)], (3)
съзидателна запасова уницентитална икономическа субтизначимост*
(making stock unicentital economic subtisignificance) [същото като съзидателен
уницентитален икономически субтизапас* (making unicentital economic
subtistock)], (4) съзидателна сустатантна уницентитална икономическа
субтизначимост* (making sustatantal unicentital economic subtisignificance)
[същото като съзидателен уницентитален икономически субтисустатант* (making unicentital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателната уницентитална икономическа субтизначимост и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (УЦИСЗ – уницентитална икономическа субтизначимост)

Уницентитална икономическа субтизначимост
(УЦИСЗ)
(уницентитален икономически субтисубстантит)

Сустатитна
УЦИСЗ

Субстатна
УЦИСЗ

Запасова
УЦИСЗ

Сустатантна
УЦИСЗ

(уницентитален икономически субтисустатит;

(уницентитален икономически субтисубстат;

(уницентитален икономически субтизапас;

(уницентитален икономически субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

субстатен икономически
субтиуницентит)

запасов икономически
субтиуницентит)

сустатитен
икономически
субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно същество на
УЦИСЗ]

[външно същество на
УЦИСЗ]

[общо понятие
за същество
на УЦИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворителна
(пригодна)
сустатитна
УЦИСЗ
(сътворителен

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна)
УЦИСЗ

уницентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
уницентитален икономически субтисубстантит)

сътворителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

(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}

[общо понятие
за състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]
{сустатитна
уницентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант
(вид специфант (вид специфант
на икономина икономина икономически сустит)
ческа суперсческа субстантанта)
ция)
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(вид специфант на икономически
сустант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИСЗ
(изпълнителен
уницентитален икономически субтисубстантит)
[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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
УЦИСЗ
(съзидателен
уницентитален икономически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна
УЦИСЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
уницентиуницентитална иконотална икономическа субти- мическа субтиизгодност}
изгодноност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа
субстанция)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

СЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making unicentital ecorenomic allotment) – същото като съзидателен
икореномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (making unicentital ecotechnomic assignment) – същото като съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и съзидателен иконотехмически обтиуницентит.
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making unicentital ecotechnomic allotment) – същото като съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и съзидателен иконотехмически обтиуницентит.
СЪЗИДАТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making unicentital ecounirenomic allotment) – същото като съзидателен икоуниреномически обтиуницентит и като съзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ФАКТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (making factor
economic force) – същото като интегрален съзидателен производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ФАКТОРНА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (making factor
economic force) (ки) – във:
съзидателна факторна производствена икономическа сила (същото като
интегрален съзидателен производствен икономически фактор);
съзидателна факторна икономическа сила (същото като интегрален съзидателен производствен икономически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ФАКТОРНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА* (making factor ecorenomic force) – същото като интегрален съзидателен производствен
икореномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ФАКТОРНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (making factor
ecorenomic force) (ки) – във:
съзидателна факторна икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен производствен икореномически фактор);
съзидателна факторна производствена икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен производствен икореномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ФАКТОРНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА* (making
factor ecotechnomic force) – същото като интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ФАКТОРНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (making factor ecotechnomic force) (ки) – във:
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна факторна производствена икотехномическа сила (същото
като интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор);
съзидателна факторна икотехномическа сила (същото като интегрален
съзидателен производствен икотехномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИЛА* (making factor production economic force) – същото като интегрален
съзидателен производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА* (making factor production ecorenomic force) – същото като интегрален съзидателен производствен икореномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ФАКТОРНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА* (making factor production ecotechnomic force) – същото като
интегрален съзидателен производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА* (making
physical economic force) – същото като интегрален съзидателен физически
производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ФИЗИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА СИЛА (making physical economic force) (ки) – във:
съзидателна физическа производствена икономическа сила (същото като
интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор);
съзидателна физическа икономическа сила (същото като интегрален съзидателен физически производствен икономически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ФИЗИЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА* (making
physical ecorenomic force) – същото като интегрален съзидателен физически
производствен икореномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ФИЗИЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА (making
physical ecorenomic force) (ки) – във:
съзидателна физическа икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор);
съзидателна физическа производствена икореномическа сила (същото като интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛНА ФИЗИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА* (making
physical ecotechnomic force) – същото като интегрален съзидателен физически
производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ФИЗИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА (making
physical ecotechnomic force) (ки) – във:
съзидателна физическа икотехномическа сила (същото като интегрален
съзидателен физически производствен икотехномически фактор);
съзидателна физическа производствена икотехномическа сила (същото
като интегрален съзидателен физически производствен икотехномически
фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИЛА* (making physical production economic force) – същото като интегрален
съзидателен физически производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СИЛА* (making physical production ecorenomic force) – същото като
интегрален съзидателен физически производствен икореномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ФИЗИЧЕСКА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СИЛА* (making physical production ecotechnomic force) – същото като
интегрален съзидателен физически производствен икотехномически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕННОСТ (making worth) (кд) – във:
съзидателна ценност на производствения икономически фактор;
съзидателна ценност на трудовия производствен икономически фактор;
съзидателна ценност на трудовия производствен икономически фактор;
съзидателна ценност на физическия производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИя ФАКТОР (making
worth of the economic factor) (ки) – във:
съзидателна ценност на производствения икономически фактор;
съзидателна ценност на трудовия производствен икономически фактор;
съзидателна ценност на физическия производствен икономически фактор.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕННОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (making worth of the production economic factor) [подразбирана като собствена съзидателна ценност на производствения икономически фактор (вж. собствена обща икономическа ценност), същото като съзидателно-ценностен производствен икономически фактор] (*) – интерпретация на ценността на производствения икономически фактор W(xp) като
икономическа оценка W(xwp), която дадена общностна икономическа единица
(в т.ч. и индивидът производител) в качеството й на производствена икономическа единица дава на икотехномическото усърдие [на факторното икономическо усърдие* (factor ecotechnomic diligence), същото като икотехномическо усърдие] W (x) , опредметено в тази ценност, а оттам – и в самия производствен икономически фактор xp. Според ценностната икономическа ингредиентност форми на съществуване на съзидателната ценност на производствения икономически фактор са творческата ценност на производствения икономически фактор W(xup) [която е интерпретация на полезността на производствения икономически фактор U(xp)] и работната ценност на производствения икономически фактор W(xvp) [която е интерпретация на
стойността на производствения икономически фактор V(xp)]. Според производствената икономическа факторност нейни разновидности са съзидателната ценност на трудовия производствен икономически фактор W(lwp) [която е интерпретация на ценността на трудовия производствен икономически
фактор W(lp)] и съзидателната ценност на физическия производствен икономически фактор W(hwp) [която е интерпретация на ценността на физическия производствен икономически фактор W(hp)].
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕННОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (making worth of the production economic factor) (ки) – във:
съзидателна ценност на производствения икономически фактор;
съзидателна ценност на трудовия производствен икономически фактор;
съзидателна ценност на физическия производствен икономически фактор.
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕННОСТ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (making worth of the labour production economic
factor) [подразбирана като собствена съзидателна ценност на трудовия
производствен икономически фактор (вж. собствена обща икономическа
ценност)] (*) – интерпретация на ценността на трудовия производствен ико158
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически фактор W(lp) като икономическа оценка W(lwp), която дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и индивидът производител) в качеството й на производствена икономическа единица дава на трудовото икотехномическо усърдие [на трудово-факторното икотехномическо усърдие* (labourly-factor ecotechnomic diligence), същото като трудово икотехномическо
усърдие] W (l ) , опредметено в тази ценност, а оттам – и в самия трудов производствен икономически фактор lp. Според ценностната икономическа ингредиентност форми на съществуване на съзидателната ценност на трудовия
производствен икономически фактор са творческата ценност на трудовия
производствен икономически фактор W(lup) [която е интерпретация на полезността на трудовия производствен икономически фактор U(lp)] и работната ценност на трудовия производствен икономически фактор W(lvp) [която е
интерпретация на стойността на трудовия производствен икономически
фактор V(lp)].
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕННОСТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (making worth of the physical production
economic factor) [подразбирана като собствена съзидателна ценност на физическия производствен икономически фактор (вж. собствена обща икономическа ценност)] (*) – интерпретация на ценността на физическия производствен икономически фактор W(hp) като икономическа оценка W(hwp), която дадена общностна икономическа единица (в т.ч. и индивидът производител)
в качеството й на производствена икономическа единица дава на физическото
икотехномическо усърдие [на физическо-факторното икотехномическо
усърдие* (physically-factor ecotechnomic diligence), същото като физическо
икотехномическо усърдие] W (h) , опредметено в тази ценност, а оттам – и в
самия физически производствен икономически фактор hp. Според ценностната икономическа ингредиентност форми на съществуване на съзидателната
ценност на физическия производствен икономически фактор са творческата
ценност на физическия производствен икономически фактор W(hup) [която е
интерпретация на полезността на физическия производствен икономически
фактор U(hp)] и работната ценност на физическия производствен икономически фактор W(hvp) [която е интерпретация на стойността на физическия
производствен икономически фактор V(hp)].
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕННОСТНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (making worthness of the production ecorenomic fac159
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tor) – същото като икореномическа ценностност (на производствения икореномически фактор).

СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕННОСТНОСТ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (making worthness of the production ecorenomic factor)
(ки) – във:
съзидателна ценностност на производствения икореномически фактор
(същото като икореномическа ценностност (на производствения икореномически фактор));
съзидателна ценностност на трудовия производствен икореномически
фактор (същото като трудова икореномическа ценностност (на трудовия
производствен икореномически фактор));
съзидателна ценностност на физическия производствен икореномически
фактор (същото като физическа икореномическа ценностност (на физическия
производствен икореномически фактор)).
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕННОСТНОСТ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (making worthness of the labour production
ecorenomic factor) – същото като трудова икореномическа ценностност (на
трудовия производствен икореномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕННОСТНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (making worthness of the physical
production ecorenomic factor) – същото като физическа икореномическа ценностност (на физическия производствен икореномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making centital ecocorenomic allotment) – същото като съзидателен
икокореномически обтицентит и като съзидателно центитално икокореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(making centital economic allotment) – същото като съзидателна центитална
икономическа обтизначимост и съзидателен икономически обтицентит.
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(making centital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икономически центит, (*) – съзидателен центитален икономически ингредиент, който количествено определя субективно160
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на съзидателен икономически субект [на
субективностен съзидателен икономически субект* (subjectivitical making
economic subject)] за нейния съзидателен центитален икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически центит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо
понятие за съзидателна трансцентитална икономическа значимост и съзидателна инцентитална икономическа значимост (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за съзидателна центитална икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтицентит и като съзидателен икономически диспотант) и съзидателна центитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтицентит и като съзидателен центитален
икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на центиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата съзидателност* (economic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателната центитална икономическа значимост е форма на съществуване на съзидателната центитална икономическа енергия (making centital economic energy) (вж. икономическа дейност) и
отношение на признаване на приложената съзидателна центитална икономическа активност* (making centital economic activity) (вж. икономическа
активност). Тя е кинестично опредметена съзидателна центитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна центитална икономическа потенциалност* (making centital economic
potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната
икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното
центитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
съзидателната икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателна центитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на съзидателното центитално икореномическо
участие (СЗ – съзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка –
определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности; подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

162

869

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на съзидателната центитална икономическа значимост са (1) съзидателна центитална
икономическа субтиначимост (съзидателен икономически субтицентит) и
(2) съзидателна центитална икономическа обтизначимост (съзидателен икономически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателната центитална икономическа значимост са: съзидателна възпроизводствена центитална икономическа значимост* (reproductional centital economic significance), съзидателна производствена центитална икономическа значимост* (making production centital economic significance), съзидателна разменна центитална икономическа значимост*
(making exchange centital economic significance), съзидателна разпределителна центитална икономическа значимост* (making distributional centital
economic significance), съзидателна потребителна центитална икономическа значимост* (making consumption centital economic significance), съзидателна стопанствена центитална икономическа значимост* (making
protoeconomizing centital economic significance), съзидателна следпроизводствена центитална икономическа значимост* (making post-production centital
economic significance), съзидателна предипотребителна центитална икономическа значимост* (making before-consumption centital economic significance), съзидателна посредническа центитална икономическа значимост*
(making intermediationary centital economic significance), съзидателна бизнес
икономическа значимост* (making business centital economic significance), съзидателна алокативна центитална икономическа значимост* (making
allocative centital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална съзидателна центитална икономическа значимост* (individual making centital
economic significance), фирмена съзидателна центитална икономическа
значимост* (firm making centital economic significance), обществена съзидателна центитална икономическа значимост* (social making centital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателна центитална усвоявана икономическа значимост* (making centital assimilated economic significance) и съзидателна центитална създавана икономическа значимост* (making centital gived economic significance).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната центитална икономическа значимост са (1) съзидателна сустатитна центитална икономическа значимост* (making
sustatitic centital economic significance) [същото като съзидателен центитален
икономически сустатит* (making centital economic sustatite)], (2) съзидателна субстатна центитална икономическа значимост* (making substatum centital economic significance) [същото като съзидателен центитален
икономически субстат* (making centital economic substatum)], (3) съзидателна запасова центитална икономическа значимост* (making stock centital
economic significance) [същото като съзидателен центитален икономически
запас* (making centital economic stock)], (4) съзидателна сустатантна центитална икономическа значимост* (making sustatantal centital economic
significance) [същото като съзидателен центитален икономически сустатант* (making centital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икореномическа значимост
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателната центитална икономическа значимост и тяхното място
сред разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ЦТИЗ – центитална икономическа значимост)

Центитална
икономическа
значимост
(ЦТИЗ)
(центитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ЦТИЗ

Субстатна
ЦТИЗ

Запасова
ЦТИЗ

Сустатантна
ЦТИЗ

(центитален
икономически
сустатит;

(центитален
икономически
субстат;

(центитален
икономически
запас;

(центитален
икономически
сустатант;

сустатитен
икономически
центит)

субстатен икономически
центит)

запасов икономически
центит)

сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИЗ]

[външно същество на
ЦТИЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

165

872

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (making centital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икономически обтицентит, съзидателна центитална икономическа заделеност, съзидателен центитален икономически интерес, (*) – съзидателен центитален икономически ингредиент,
който като обективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на съзидателен икономически субект [на
субективностен съзидателен икономически субект* (subjectivitical making
economic subject)] за нейния съзидателен центитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за съзидателна трансцентитална
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа обтизначимост и съзидателна инцентитала икономическа обтизначимост (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство); една от разновидностите на центиталната икономическа
обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата съзидателност* (economic makingness), последната като състояние на пълноценно
функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателната центитална икономическа обтизначимост е съзидателен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна съзидателна оценка, т.е. е обективносубективностна съзидателна икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical making economic appraisement), което е същото като субектностна съзидателна икономическа оценка* (subjectiveneous making economic
appraisement). Съзидателната центиталната икономическа обтизначимост е
форма на съществуване на съзидателната центитална обтиикономическа
енергия* (making centital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна центитална обтиикономическа активност* (making centital obtieconomic activity)
(вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена съзидателна центитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна центитална обтиикономическа потенциалност*
(making centital obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една
от разновидностите на съзидателното центитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателната икономическа
обтизначимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ центитална
икономическа
значимост;
СЗ икономически
центит
(СЗ центитално
икономическо
участие;
СЗ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателна центитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на съзидателното центитално икореномическо
участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателната центитална икономическа обтизначимост са: съзидателна възпроизводствена центитална икономическа обтизначимост*
(making reproductional centital economic obtisignificance), съзидателна производствена центитална икономическа обтизначимост* (making production
centital economic obtisignificance), съзидателна разменна центитална икономическа обтизначимост* (making exchange centital economic obtisignificance), съзидателна разпределителна центитална икономическа обтизначимост* (making distributional centital economic obtisignificance), съзидателна
потребителна центитална икономическа обтизначимост* (making consumption centital economic obtisignificance), съзидателна стопанствена центитална икономическа обтизначимост* (making protoeconomizing centital
economic obtisignificance), съзидателна следпроизводствена центитална
икономическа обтизначимост* (making post-production centital economic
obtisignificance), съзидателна предипотребителна центитална икономическа обтизначимост* (making before-consumption centital economic obtisignificance), съзидателна посредническа центитална икономическа обтизначимост* (making intermediationary centital economic obtisignificance), съзидателна бизнес икономическа обтизначимост* (making business centital
economic obtisignificance), съзидателна алокативна центитална икономическа обтизначимост* (making allocative centital economic obtisignificance) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална съзидателна центитална икономическа обтизначимост* (individual making centital economic obtisignificance), фирмена съзидателна центитална икономическа обтизначимост* (firm making centital
economic obtisignificance), обществена съзидателна центитална икономическа обтизначимост* (social making centital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателна центитална усвоявана икономическа обтизначимост* (making centital assimilated economic obtisignificance) и съзидателна центитална създавана икономическа обтизначимост* (making centital
gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната центитална икономическа обтизначимост са (1)
съзидателна сустатитна центитална икономическа обтизначимост*
(making sustatitic centital economic obtisignificance) [същото като съзидателен
центитален икономически обтисустатит* (making centital economic ob174
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до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------tisustatite)], (2) съзидателна субстатна центитална икономическа обтизначимост* (making substatum centital economic obtisignificance) [същото като
съзидателен центитален икономически обтисубстат* (making centital
economic obtisubstatum)], (3) съзидателна запасова центитална икономическа обтизначимост* (making stock centital economic obtisignificance) [същото като съзидателен центитален икономически обтизапас* (making centital
economic obtistock)], (4) съзидателна сустатантна центитална икономическа обтизначимост* (making sustatantal centital economic obtisignificance)
[същото като съзидателен центитален икономически обтисустатант*
(making centital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на центиталната икореномическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателната центитална икономическа обтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИОЗ – центитална икономическа обтизначимост)

Центитална
икономическа
обтизначимост
(ЦТИОЗ)
(центитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИОЗ

Субстатна
ЦТИОЗ

Запасова
ЦТИОЗ

Сустатантна
ЦТИОЗ

(центитален
икономически
обтисустатит;

(центитален
икономически
обтисубстат;

(центитал-ен
икономически
обтизапас;

(центитал-ен
икономически
обтисус-татант;

сустатитен
икономически
обтицентит)

субстатен икономически обтицентит)

запасов икономически обтицентит)

сустатитен
икономически
обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИОЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИОЗ]

[външно същество на
ЦТИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

178

885

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
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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)

179

886

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 състояние 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)

180

887

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
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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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (making centital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икономически субтицентит, съзидателен икономически диспотант, (*) – съзидателен центитален икономически
ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икономически субект [на субективностен съзидателен икономически субект* (subjectivitical
making economic subject)] за нейния съзидателен центитален икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтицентит) в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за съзидателна трансцентитална
икономическа субтизначимост и съзидателна инцентитална икономическа
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтизначимост (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата съзидателност* (economic makingness), последната като състояние на
пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на
възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Съзидателната центитална икономическа субтизначимост е
съзидателен икономически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субективностна съзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна съзидателна оценка, т.е. е
субективно-субективностна съзидателна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical making economic appraisement), което е същото като
субективистична съзидателен икономическа оценка* (subjectivistical
economic appraisement). Съзидателната центиталната икономическа субтизначимост е форма на съществуване на съзидателната центитална субтиикономическа енергия* (making centital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна
центитална субтиикономическа активност* (making centital subtieconomic
activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена
съзидателна центитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна центитална субтиикономическа потенциалност* (making centital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа
потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на съзидателното центитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателната икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ центитална
икономическа
значимост;
СЗ икономически
центит
(СЗ центитално
икономическо
участие;
СЗ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателна центитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на съзидателното центитално икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателната центитална икономическа субтизначимост са: съзидателна възпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (making reproductional centital economic subtisignificance), съзидателна
производствена центитална икономическа субтизначимост* (making
production centital economic subtisignificance), съзидателна разменна центитална икономическа субтизначимост* (making exchange centital economic
subtisignificance), съзидателна разпределителна центитална икономическа
субтизначимост* (making distributional centital economic subtisignificance),
съзидателна потребителна центитална икономическа субтизначимост*
(making consumption centital economic subtisignificance), съзидателна стопанствена центитална икономическа субтизначимост* (making protoeconomizing centital economic subtisignificance), съзидателна следпроизводствена
центитална икономическа субтизначимост* (making post-production
centital economic subtisignificance), съзидателна предипотребителна центитална икономическа субтизначимост* (making before-consumption centital
economic subtisignificance), съзидателна посредническа центитална икономическа субтизначимост* (making intermediationary centital economic subtisignificance), съзидателна бизнес икономическа субтизначимост* (making
business centital economic subtisignificance), съзидателна алокативна центитална икономическа субтизначимост* (making allocative centital economic
subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуална съзидателна центитална икономическа субтизначимост* (individual making centital economic subtisignificance), фирмена съзидателна центитална икономическа субтизначимост*
(firm making centital economic subtisignificance), обществена съзидателна
центитална икономическа субтизначимост* (social making centital
economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателна центитална усвоявана икономическа субтизначимост* (making centital assimilated economic subtisignificance) и съзидателна центитална създавана икономическа субтизначимост* (making
centital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателната центитална икономическа субтизначимост са (1)
съзидателна сустатитна центитална икономическа субтизначимост*
(making sustatitic centital economic subtisignificance) [същото като съзидателен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икономически субтисустатит* (making centital economic subtisustatite)], (2) съзидателна субстатна центитална икономическа субтизначимост* (making substatum centital economic subtisignificance) [същото като
съзидателен центитален икономически субтисубстат* (making centital
economic subtisubstatum)], (3) съзидателна запасова центитална икономическа субтизначимост* (making stock centital economic subtisignificance) [същото като съзидателен центитален икономически субтизапас* (making
centital economic subtistock)], (4) съзидателна сустатантна центитална
икономическа субтизначимост* (making sustatantal centital economic
subtisignificance) [същото като съзидателен центитален икономически субтисустатант* (making centital economic subtisustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на центиталната икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателната центитална икономическа субтизначимост и тяхното
място сред разновидностите на центиталната икономическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИСЗ – центитална икономическа субтизначимост)

Центитална
икономическа
субтизначимост (ЦТИСЗ)
(центитален
икономически
субтисубстантит)

Сустатитна
ЦТИСЗ

Субстатна
ЦТИСЗ

Запасова
ЦТИСЗ

Сустатантна
ЦТИСЗ

(центитален
икономически
субтисустатит;

(центитален
икономически
субтисубстат;

(центитален
икономически
субтизапас;

(центитален
икономически
субтисустатант;

сустатитен
икономически
субтицентит)

субстатен икономически
субтицентит)

запасов икономически
субтицентит)

сустатитен икономически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИСЗ]

[външно същество на
ЦТИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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 СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИСЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИСЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
центитален икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтицентит)

изпълнителен
запасов икономически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен икономически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ЦТИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ЦТИСЗ

Съзидателна (изгодна) сустатантна ЦТИСЗ

(съзидателен
центитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
(съзидателен
центитален ико- центитален икономически
номически
субтисубстат;
субтизапас;

(съзидателен
центитален икономически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтицентит)

съзидателен
субстатен икономически субтицентит)

съзидателен
запасов икономически субтицентит)

съзидателен сустатантен икономически
субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИСЗ]

[вътрешно състояние на общото
същество на
ЦТИСЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икономическа
субтиизгодноност}

{запасова центитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа
субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

192

899

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА 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)

СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(making centital ecorenomic allotment) – същото като съзидателен икореномически обтицентит и като съзидателно центитално икореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (making centital ecotechnomic assignment) – същото като съзидателен
центитален икотехномически обтипринос и съзидателен иконотехмически
обтицентит.
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making centital ecotechnomic allotment) – същото като съзидателен
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File: от СЪЗИДАТЕЛНА ВЪЗМОЖНОСТ (КИ)
до СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икотехномически обтипринос и съзидателен иконотехмически
обтицентит.
СЪЗИДАТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (making centital ecounirenomic allotment) – същото като съзидателен
икоуниреномически обтицентит и като съзидателен центитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икокореномически обтисубстантит, съзидателна икокореномическа заделеност (*) – икокореномически ингредиент, който
като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен икокореномически субект* (substantivitical making ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от съзидателна икономическа обтизначимост (същото
като съзидателен икономически обтисубективит и съзидателен икономически
интерес) и съзидателен икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтиобективит и като съзидателна икотехномическа
зададеност) (както и общо понятие за съзидателна икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за съзидателно икономическа обтизначимост и съзидателен
икотехномически обтипринос) и съзидателно икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където съзидателната икономическа обтизначимост е съзидателна икономическа оценка на съзидателния икотехномически обтипринос; една от разновидностите на икокореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икокореномическата съзидателност* (ecocorenomic makingness),
последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и
информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното икокореномическо обтиучастие е съзидателен икокореномически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка или
още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна съзидателна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical making ecocorenomic
appraisement). Съзидателното икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на съзидателната обтиикокореномическа енергия* (making
obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената съзидателна обтиикокореномическа активност* (making obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна обтиикокоре1
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа потенциалност* (making obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Съзидателното икокореномическо обтиучастие е обективен съзидателен
икокореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим съзидателен икокореномически ингредиент* (objectively-indispensable making
ecocorenomic ingredient) [на обективно-изискван съзидателен икокореномически ингредиент* (objectively-required making ecocorenomic ingredient)] и в
частност – на обективно-необходимо съзидателно икокореномическо участие* (objectively-indispensable making ecocorenomic participation (share)) [на
обективно-изисквано съзидателен икокореномическо участие* (objectivelyrequired making ecocorenomic participation (share)]. По-своята природа той е
оптимален съзидателен икокореномически ингредиент* (optimal making
ecocorenomic ingredient) [в частност оптимално съзидателно икокореномическо участие* (optimal making 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 съзидателно икокореномическо участие* (individual
objectively-indispensable making ecocorenomic participation (share)) (съкратено:
индивидуалнонеобходимо съзидателно икокореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо съзидателно икокореномическо участие* (firm
objectively-indispensable making ecocorenomic participation (share)) (съкратено:
фирменонеобходимо съзидателно икокореномическо участие), обществено
обективнонеобходимо съзидателно икокореномическо участие* (social
objectively-indispensable making ecocorenomic participation (share)) (съкратено:
общественонеобходимо съзидателно икокореномическо участие и т.н.
Икокореномическото обтиучастие акцентира върху дейността на съзидателния икокореномически субект, който формира структурата на съзидателния
икокореномически обтиингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същ2
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностна икономическа стратификационност) разновидности на съзидателното
икокореномическо обтиучастие са: (1) съзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икокореномически обтитрансцентит, същото като съзидателна икокореномическа зададеност и
като съзидателна икокореномическа заделеност), (2) съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икокореномически обтиинцентит и като съзидателна инцентитална икокореномическа
заделеност), (3) съзидателно центитално икокореномическо обтиучастие
(същото като съзидателен икокореномически обтицентит и като съзидателен
центитална икокореномическа заделеност), (4) съзидателно уницентитално
икокореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икокореномически
обтиуницентит и като съзидателна уницентитална икокореномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под съзидателно
икокореномическо обтиучастие обикновено се подразбира съзидателното
трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитално икокореномическо участие;
СЗ икокореномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икокореномическо
участие;
СЗ икокореномическо участие)

СЗ центитално
икокореномическо участие;
СЗ икокореномически центит
(СЗ центитално
икокореномическо участие)

СЗ инцентитално
икокореномическо участие;
СЗ икокореномически инцентит
(СЗ инцентитално
икокореномическо
участие)

СЗ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтитрансцентит
(СЗ икокореномическа ценностност;
СЗ икокореномическа отдаденост)

СЗ инцентитално

СЗ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СЗ икокореномическа заделеност)

СЗ инцентитално

СЗ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтицентит
(СЗ икокореномически диспотант)

икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтиинцентит
(СЗ икокореномическа феност)

СЗ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтицентит
(СЗ центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтиинцентит
(СЗ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на съзидателното икокореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ икореномическо участие;
СЗ икореномически субстантит

СЗ икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически субстантит

СЗ икокореномическо участие;
СЗ икокореномичес-ки субстантит

СЗ икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтисубстантит;
СЗ икореномическа
реализираност

СЗ икоуниреномическо субтиучастие;

СЗ икокореномическо субтиучастие;

СЗ икоуниреномически субтисубстантит;

СЗ икокореномически
субтисубстантит;

СЗ икоуниреномическа реализираност

СЗ икокореномическа реализираност

СЗ икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтисубстантит;
СЗ икоуниреномическа заделеност

СЗ икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтисубстантит;
СЗ икокореномическа заделеност

СЗ икореномическо
обтиучастие;
СЗ икореномически
обтисубстантит;
СЗ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Съзидателно икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното икокореномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделeност}

Уницентитално ИКРОУ

Трансцентитално ИКРОУ

Инцентитално
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРОУ]

{уницентитална икокореномическа заделеност}

{трансцентитална икокореномическа
заделеност}

{инцентитална икокореномическа заделеност}

{центитална
икокореномическа заделеност}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{сътвортелна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически обтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{сътворителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа обтипригодност}

трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икокореномиикокореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икокореномиикокореномичес-ка обтип- ческа обтипригодност}
ригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)

7

(вид специфант
на икокореномическо явление)
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(вид специфант
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИКРОУ]
{работна икокореномическа
заделeност;
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) центитално
ИКРОУ

(работен икокореномически
обтиуницентит)

(работен икокореномически
обтитрансцентит)

(работен икокореномически
обтиинцентит)

(работен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРОУ]

{работна уницентитална
икокореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икокореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икокореномическа заделеност;

{работна центитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{творческа
икокореномическа заделeност;
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИКРОУ

(творчески икокореномически
обтиуницентит)

(творчески икокореномически
обтитрансцентит)

(творчески икокореномически
обтиинцентит)

(творчески икокореномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{творческа
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{творческа
центитална
икокореномически заделеност;

уницентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)

9

910

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРОУ]
{изпълнителна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРОУ]
{съзидателна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически обтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

центитална
икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРОУ
(унисъзидателен икокореномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИКРОУ]
{унисъзидателна икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРОУ
ИКРОУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиуни- чески обтитранцентит)
сцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиинчески обтиценцентит)
тит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{унисъзидателна уницентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна центитална икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

инцентитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното икокореномическо обтиучастие са: съзидателно
възпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (making reproductional
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно производствено икокореномическо
обтиучастие*
(making
production
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разменно икокореномическо обтиучастие* (making exchange ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разпределително икокореномическо обтиучастие* (making
distributional ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно потребително икокореномическо обтиучастие* (making consumption ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно стопанствено икокореномическо
обтиучастие* (making protoeconomizing ecocorenomic obtiparticipation
12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(obtishare)), съзидателно следпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (making post-production ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително икокореномическо обтиучастие* (making
before-consumption ecocorenomic obtiparti-cipation (obtishare)), съзидателно
посредническо икокореномическо обтиучастие* (making intermediationary
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно бизнес икокореномическо обтиучастие* (making business ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно алокативно икокореномическо обтиучастие*
(making allocative ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно икокореномическо обтиучастие* (individual making
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено съзидателно икокореномическо обтиучастие* (firm making ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
обществено съзидателно икокореномическо обтиучастие* (social making
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно усвоявано икокореномическо обтиучастие*
(making assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и съзидателно
създавано икокореномическо обтиучастие* (making gived ecocorenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното икокореномическо обтиучастие са (1) съзидателно сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото като съзидателен
икокореномически обтисустатит), (2) съзидателно субстатно икокореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икокореномически обтисубстат), (3) съзидателно запасово икокореномическо обтиучастие (същото като
съзидателен икокореномически обтизапас), (4) съзидателно сустатантно
икокореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икокореномически
обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите
на икокореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на съзидателното 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)

14

915

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

16
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИКРОУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически обтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически обтизапас)

(изпълнителен
икокореномически обтисустатант)

[външно състо-яние на
цялост-ното
същество на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтисустатит)

(съзидателен
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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) сустаряващо) субсно (удовлеттитно ИКРОУ
татно ИКРОУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРОУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидате- мически обтимически обтилен икокоресустатит)
субстат)
номически
[цялостно съсобтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на
тояние на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{сустатитна
{субстатна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа обтиуческа обтиуческаобти
довлетворедовлетвореудовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически спе- на икокорено- на икокореномицифит)
мически сусческа субстантит)
ция)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРОУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРОУ

(унисъзидателен икокореномически обтизапас)

(унисъзидателен икокореномически обтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{запасова икокореномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (making ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
съзидателно икокореномическо обтиучастие;
съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие;
съзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие;
съзидателно центитално икокореномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (making
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), съзидателен икокореномически субтисубстантит, (*) –
икокореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен икокореномически субект* (substantivitical
making ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; ком18
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------бинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от съзидателна
икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтисубективит) и съзидателен икотехномически субтипринос (същото като
съзидателен икотехномически субтиобективит) (както и общо понятие за съзидателно икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за съзидателна икономическа субтизначимост и съзидателен икотехномически субтипринос) и съзидателно икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където съзидателната икономическа
субтизначимост е икономическа оценка на съзидателния икотехномически
субтипринос; една от разновидностите на икокореномическото субтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата съзидателност*
(ecocorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Съзидателното икокореномическо субтиучастие е съзидателен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е субективносубстантивностна съзидателна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical making ecocorenomic appraisement). Съзидателното икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на съзидателната субтиикокореномическа енергия* (making subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна субтиикокореномическа активност* (making subtiecocorenomic
activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна субтиикокореномическа потенциалност* (making subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Съзидателното икокореномическо субтиучастие акцентира върху
дейността на съзидателния икокореномически субект, който формира структурата на съзидателния 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 съзидателното икокореномическо субтиучастие са: (1) съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като съзида19
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен икокореномически субтитрансцентит и същото като съзидателен икокореномическа ценностност и като съзидателна икокореномическа отдаденост), (2) съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтиинцентит и като съзидателна
икокореномическа феност), (3) съзидателно центитално икокореномическо
субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтицентит и
като съзидателен икокореномически диспотант), (4) съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтиуницентит и като съзидателен икокореномически диспотит)
(фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под съзидателно икокореномическо субтиучастие обикновено се подразбира съзидателното трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
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до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитално икокореномическо участие;
СЗ икокореномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икокореномическо
участие;
СЗ икокореномическо участие)

СЗ инцентитално
икокореномическо участие;
СЗ икокореномически инцентит
(СЗ инцентитално
икокореномическо
участие)

СЗ центитално
икокореномическо участие;
СЗ икокореномически центит
(СЗ центитално
икокореномическо участие)

СЗ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтитрансцентит
(СЗ икокореномическа ценностност;
СЗ икокореномическа отдаденост)

СЗ инцентитално

СЗ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтицентит
(СЗ икокореномически диспотант)

СЗ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СЗ икокореномическа заделеност)

СЗ инцентитално

икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтиинцентит
(СЗ икокореномическа феност)

СЗ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтицентит
(СЗ центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтиинцентит
(СЗ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на съзидателното икокореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ икореномическо участие;
СЗ икореномически субстантит

СЗ икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически субстантит

СЗ икокореномическо участие;
СЗ икокореномически субстантит

СЗ икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтисубстантит;
СЗ икореномическа
реализираност

СЗ икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтисубстантит;

СЗ икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически
субтисубстантит;

СЗ икоуниреномичес-ка реализираност

СЗ икокореномическа реализираност

СЗ икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтисубстантит;
СЗ икоуниреномическа заделеност

СЗ икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтисубстантит;
СЗ икокореномическа заделеност

СЗ икореномическо
обтиучастие;
СЗ икореномически
обтисубстантит;
СЗ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Съзидателно икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното икокореномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа реализираност}

Уницентитално ИКРСУ

Трансцентитално ИКРСУ

Инцентитално
ИКРСУ

Центитално
ИКРСУ

(икокореномически субтиуницентит)

(икокореномически субтитрансцентит)

(икокореномически субтиинцентит)

(икокореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРСУ]

[вътрешна определеност на
ИКРСУ]

[външна определеност на
ИКРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРСУ]

{уницентитална икокореномическа реализираност;

{трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{инцентитална икокореномическа реализираност;

{центитална
икокореномическа реализираност;

икокореномически диспотит}

икокореномическа отдаденост}

икокореномическа феност}

икокореномически диспотант}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие за състояние на
ИКРСУ]
{сътворителна икокореномическа реализираност;
икокореномимическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически субтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически субтицентит)

[общо състоя[общо състояние
ние на цялостна вътрешната
ната определе- определеност на
ност на ИКРСУ]
ИКРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[общо състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{сътворителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{сътворителна {сътворителинцентитална на центиталикокореномина икокореноческа реализи- мическа реалираност;
зираност;

сътворителен
икокореномически диспотит;

сътворителна
икокореномическа отдаденост;

сътворителна
икокореномическа феност;

сътворителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтипригодност}

трансцентитална икокореномическа субтипригодност}

инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

центитална
икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икуниореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант на икокореномически
диспозант)

24

925

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИКРСУ]
{работна икокореномическа реализираност;
икокореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) центитално ИКРСУ

(работен икокореномически
субтиуницентит)

(работен икокореномически
субтитрансцентит)

(работен икокореномически
субтиинцентит)

(работен икокореномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРСУ]

{работна уницентитална
икокореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икокореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икокореномическа реализираност;

{работна центитална икокореномическа
реализираност;

работен икокореномически
диспотит;

работна икокореномическа
отдаденост;

работна икокореномическа
феност;

работен икоуниреномически диспотант;

уницентитална икокореномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{творческа
икокореномическа реализираност;
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
центитално
ИКРСУ

(творчески икокореномически
субтиуницентит)

(творчески икокореномически
субтитрансцентит)

(творчески икокореномически
субтиинцентит)

(творчески
икокореномичес-ки субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{творческа инцентитална
икокореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икокореномическа реализираност;

творчески икокореномически
диспотит;

творческа икокореномическа
отдаденост;

творческа икокореномическа
феност;

творчески
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително (задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен икокореномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРСУ]
{изпълнителна икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически субтицен-тит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на външната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{изпълнителна центитална икокореномическа реализираност;

изпълнителен
икокореномически диспотит;

изпълнителна
икокореномическа отдаденост;

изпълнителна
икокореномическа феност;

изпълнителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРСУ]
{съзидателна
икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) центитално
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически субтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на обща-та определеност на
ИКРСУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа реализираност;

съзидателен
икокореномически диспотит;

съзидателна
икокореномическа отдаденост;

съзидателна
икокореномическа феност;

съзидателен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа субтиизгдоност}

центитална
икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) инцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) центитално ИКРСУ

Унисъзидател- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидатеикокореномиикокореномиикокореномилен икокорено (удовлетвочески
субтиучески
субтитчески
субтиинномически
субряващо)
ницентит)
рансцентит)
центит)
тицентит)
ИКРСУ
[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно със(унисъзидатетояние
на
цяяние
на
вътрештояние
на
вънтояние на облен икокорелостната опрената определешната опредеща-та опреденомически
деленост
на
ност
на
ИКРСУ]
леност
на
леност на
субтисубстанИКРСУ]
ИКРСУ]
ИКРСУ]
тит)
{унисъзида[цялостно със- {унисъзидател- {унисъзидател- {унисъзидателна
трансценна
уницентина
инцентителна
центитояние на
титална
икотална икокотална икокотална икокоИКРСУ]
кореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
{унисъзидател- реализираност; реализираност; реализираност;
реализирана икокореноност;
мическа реалиунисъзидатеунисъзидателунисъзидателунисъзидатезираност;
лен икокоренона икокоренона икокорено- лен икокореномически дисикокореномическа отдамическа фемически диспотит;
мическа субденост;
ност;
потант;
тиудовлетвоуницентиталтрансцентиинцентитална
центитална
реност}
на икокоренотална икокоикокореномиикокореномическа субтиреномическа
(вид икокореческа субтиумическа субудовлетвореномически спесубтиудовлетдовлетворетиудовленост}
цифит)
вореност}
ност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокореномина икокоренона икокореномически диспо- ческа същност)
мическо явлемически диспозит)
ние)
зант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното икокореномическо субтиучастие са: съзидателно
възпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (making reproductional
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно производствено
икокореномическо субтиучастие* (making production ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разменно икокореномическо субтиучастие* (making exchange ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разпределително икокореномическо субтиучастие* (making
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------distributional ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно потребително
икокореномическо
субтиучастие*
(making
consumption
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно стопанствено икокореномическо субтиучастие* (making protoeconomizing ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно следпроизводствено икокореномическо
субтиучастие*
(making
post-production
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно предипотребително икокореномическо
субтиучастие*
(making
before-consumption
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно посредническо икокореномическо
субтиучастие* (making intermediationary ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно бизнес икокореномическо субтиучастие* (making
business ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно алокативно
икокореномическо субтиучастие*
(making
allocative
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно икокореномическо
субтиучастие*
(individual
ecocorenomic
making
subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно икокореномическо субтиучастие* (firm making ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено съзидателно икокореномическо субтиучастие* (social making
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно усвоявано икокореномическо субтиучастие*
(making assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и съзидателно
създавано икокореномическо субтиучастие* (making gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното икокореномическо субтиучастие са (1) съзидателно сустатитно икокореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтисустатит), (2) съзидателно субстатно икокореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтисубстат), (3) съзидателно запасово икокореномическо субтиучастие (същото
като съзидателен икокореномически субтизапас), (4) съзидателно сустатантно икокореномическо субтиучастие (същото като съзидателен 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на съзидателното икокореномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРСУ –
икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРСУ]
{икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРСУ

Субстатно
ИКРСУ

Запасово
ИКРСУ

Сустатантно
ИКРСУ

(икокореномически субтисустатит)

(икокореномически субтисубстат)

(икокореномически субтизапас)

(икокореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИКРСУ]

[външно същество на
ИКРСУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРСУ

Сътворител-но
(пригодно) запасово ИКРСУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтисустатит)

(сътворителен
икокореномически субтисубстат)

(сътворителен
икокореномически субтизапас)

(сътворителен
икокореномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтипригодност}

{субстатна
икокореномическа субтипригодност}

{запасова икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРСУ

(работен икокореномически субтисустатит)

(работен икокореномически
субтисубстат)

(работен икокореномически
субтизапас)

(работен икокореномически субтисустатант)

[работно вън[работно вън- шно състояние
шно състояние на цялостното
на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{икокореноми- {сустатитна
ческа сметна икокореномисубтизадовоческа сметна
леност}
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокорено- (разновидност
мическа форна форма на
ма)
икокореномически сустит)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРСУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна субти- мическа сметзадоволеност}
на субтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)

{субстатна
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРСУ

(творчески
икокореномически субтисустатит)

(творчески икокореномически
субтисубстат)

(творчески икокореномически
субтизапас)

(творчески икокореномически
субтисустатант)

[творческо
външно 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО 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 състояние на цялостното същество на
ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРСУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субти(вид икокорезадоволеномическа форност}
ма)
(вид форма на

{субстатна
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен
икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРСУ]

икокореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтисустатит)

(съзидателен
икокореномически 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)

СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (making
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
съзидателно икокореномическо субтиучастие;
съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие;
съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие;
съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ*
(making
ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икокореномически субстантит, (*) – икокореномически
ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен икокореномически субект* (substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото
възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа ди36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зюнкция) от съзидателна икономическа значимост (същото като съзидателен
икономически субективит) и съзидателен икотехномически принос (същото
като съзидателен икотехномически обективит) (както и общо понятие за съзидателно икореномическо участие (в т.ч. и за съзидателна икономическа
значимост и съзидателен икотехномически принос) и съзидателно икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови
разновидности), където съзидателната икономическа значимост е съзидателна
икономическа оценка на съзидателния икотехномическия принос; една от разновидностите на икокореномическото участие (вж.) и един от конкретните
изрази на икокореномическата съзидателност* (ecocorenomic makingness),
последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и
информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за съзидателно икокореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтисубстантит) и съзидателно икокореномическо обтиучастие
(същото като съзидателен икокореномически обтисубстантит) (вж. икокореномика). Съзидателното икокореномическо участие е форма на съществуване
на съзидателната икокореномическа енергия* (making ecocorenomic energy)
(вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
съзидателна икокореномическа активност* (making ecocorenomic activity)
(вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна
икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна икокореномическа потенциалност* (making ecocorenomic
potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност).
Съзидателното икокореномическо участие акцентира върху дейността на
съзидателния икокореномически субект, който формира структурата на съзидателния 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 съзидателното икокореномическо участие са: (1) съзидателно трансцентитално
икокореномическо участие (същото като съзидателен икокореномически
трансцентит), (2) съзидателно инцентитално икокореномическо участие
(същото като съзидателен икокореномически инцентит), (3) съзидателно
центитално икокореномическо участие (същото като съзидателен икокореномически центит), (4) съзидателно уницентитално икокореномическо участие
(същото като съзидателен икокореномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ако не е посочено друго, под съзидателно икокореномическо участие обикновено се подразбира съзидателното трансцентитално икокореномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитално икокореномическо участие;
СЗ икокореномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икокореномическо
участие;
СЗ икокореномическо участие)

СЗ центитално
икокореномическо участие;
СЗ икокореномически центит
(СЗ центитално
икокореномическо участие)

СЗ инцентитално
икокореномическо участие;
СЗ икокореномически инцентит
(СЗ инцентитално
икокореномическо
участие)

СЗ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтитрансцентит
(СЗ икокореномическа ценностност;
СЗ икокореномическа отдаденост)

СЗ инцентитално

СЗ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СЗ икокореномическа заделеност)

СЗ инцентитално

СЗ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтицентит
(СЗ икокореномически диспотант)

икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтиинцентит
(СЗ икокореномическа феност)

СЗ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтицентит
(СЗ центитална
икокореномическа
заделеност)

икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтиинцентит
(СЗ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на съзидателното икокореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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) съзидателно икокореномическо субтиучастие (съзидателен икокореноми39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески субтисубстантит) и (2) съзидателно икокореномическо обтиучастие
(съзидателен икокореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СЗ икореномическо участие;
СЗ икореномически субстантит

СЗ икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтисубстантит;
СЗ икореномическа
реализираност

СЗ икореномическо
обтиучастие;
СЗ икореномически
обтисубстантит;
СЗ икореномическа
заделеност

СЗ икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически субстантит

СЗ икокореномическо участие;
СЗ икокореномически субстантит

СЗ икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтисубстантит;

СЗ икокореномическо
субтиучастие;
СЗ икокореномически
субтисубстантит;

СЗ икоуниреномическа реализираност

СЗ икокореномическа реализираност

СЗ икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтисубстантит;
СЗ икоуниреномическа заделеност

СЗ икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтисубстантит;
СЗ икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Съзидателно икокореномическо участие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното икокореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРУ –
икокореномическо участие)

Икокореномическо
участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субс.тантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Уницентитално ИКРУ

Трансцентитално ИКРУ

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна определеност на
ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРУ]

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРУ

(сътворителен
икокореномически уницентит)

(сътворителен
икокореномически трансцентит)

(сътворителен
икокореномически инцентит)

(сътворителен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа пригодност}

{трансцентитална икокореномическа пригодност}

{инцентитална икокореномическа
пригодност}

{центитална
икокореномическа пригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант
на икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРУ
(работен
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРУ

Работно (сметно) центитално
ИКРУ

(работен икокореномически
уницентит)

(работен икокореномически
трансцентит)

(работен икокореномически
инцентит)

(работен икокореномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномическиски диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИКРУ]
{икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРУ
(изпълнителен
икокореномически субс.тантит)
[външно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРУ

Творческо (ползваемо) центитално ИКРУ

(творчески икокореномически
уницентит)

(творчески икокореномически
трансцентит)

(творчески икокореномически
инцентит)

(творчески икокореномически
центит)

[творческо външно състоя-ние
на цялост-ната
определеност на
ИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРУ

(изпълнителен
икокореномически уницентит)

(изпълнителен
икокореномически трансцентит)

(изпълнителен
икокореномически инцентит)

(изпълнителен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[външно състояние на външната определеност на ИКРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{центитална
икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРУ
(съзидателен
икокореномически субстантит)
[вътрешно
със-тояние на
ИКРУ]
{икокореномическа изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРУ

(съзидателен
икокореномически уницентит)

(съзидателен
икокореномически трансцентит)

(съзидателен
икокореномически инцентит)

(съзидателен
икокореномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
изгодност}

{трансцентитална икокореномическа
изгодност}

{инцентитална икокореномическа
изгодност}

{центитална
икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
суб-стантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРУ
ИКРУ

(унисъзидателен
икокореномически уницентит)

(унисъзидателен
икокореномически трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{центитална
икокореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното икокореномическо участие са: съзидателно възпроизводствено икокореномическо участие* (making reproductional
ecocorenomic participation (share)), съзидателно производствено икокореномическо участие* (making production ecocorenomic participation (share)), съзидателно разменно икокореномическо участие* (making exchange
ecocorenomic participation (share)), съзидателно разпределително икокореномическо участие* (making distributional ecocorenomic participation (share)), съзидателно потребително икокореномическо участие* (making consumption
ecocorenomic participation (share)), съзидателно стопанствено икокореномическо участие* (making protoeconomizing ecocorenomic participation (share)),
съзидателно следпроизводствено икокореномическо участие* (making postproduction ecocorenomic participation (share)), съзидателно предипотребително икокореномическо участие* (making before-consumption ecocorenomic
participation (share)), съзидателно посредническо икокореномическо участие* (making intermediationary ecocorenomic participation (share)), съзидателно
бизнес икокореномическо участие* (making business ecocorenomic participa45
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)), съзидателно алокативно икокореномическо участие*
(making allocative ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно икокореномическо участие* (individual making
ecocorenomic participation (share)), фирмено съзидателно икокореномическо
участие* (firm making ecocorenomic participation (share)), обществено съзидателно икокореномическо участие* (social making ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно усвоявано икокореномическо участие* (making assimilated ecocorenomic participation (share)) и съзидателно създавано
икокореномическо участие* (making gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното икокореномическо участие са (1) съзидателно
сустатитно икокореномическо участие (същото като съзидателен икокореномически сустатит), (2) съзидателно субстатно икокореномическо участие
(същото като съзидателен икокореномически субстат), (3) съзидателно запасово икокореномическо участие (същото като съзидателен икокореномически
запас), (4) съзидателно сустатантно икокореномическо участие (същото като съзидателен 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 съзидателното 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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{запасова ико- {сустатантна
кореномическа икокореномипригодност}
ческа пригодност}
(вид специфант на икокореномическа суперстанта)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (making
corenomic participation (share)) (ки) – във:
съзидателно икокореномическо участие;
съзидателно инцентитално икокореномическо участие;
съзидателно трансцентитално икокореномическо участие;
съзидателно уницентитално икокореномическо участие;
съзидателно центитално икокореномическо участие.

eco-

СЪЗИДАТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически обтисубстантит, съзидателен
икореномическа заделеност (*) – икореномически ингредиент, който като
обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икореномически субект [на субстантивностен икореномически съзидателен
субект* (substantivitical making ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за съзидателна икономическа обтизначимост
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като съзидателен икономически обтисубективит и като съзидателен
икономически интерес) и съзидателен икотехномически обтипринос (същото
като съзидателен икотехномически обтиобективит и като съзидателна икотехномическа зададеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на
икореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата съзидателност* (ecorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Съзидателното икореномическо обтиучастие
е съзидателен икореномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка,
т.е. е обективно-субстантивностна съзидателна икореномическа оценка*
(objectively-substantivitical making ecorenomic appraisement). Съзидателното
икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на съзидателната
обтиикореномическа енергия* (making obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна обтиикореномическа активност* (making obtiecorenomic activity)
(вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
съзидателна
обтиикореномическа
потенциалност*
(making
obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Съзидателното икореномическо обтиучастие е обективен съзидателен
икореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим съзидателен
икореномически ингредиент* (objectively-indispensable making ecorenomic
ingredient) [на обективно-изискван съзидателен икореномически ингредиент* (objectively-required making ecorenomic ingredient)] и в частност – на
обективно-необходимо съзидателно икореномическо участие* (objectivelyindispensable making ecorenomic participation (share)) [на обективно-изисквано
съзидателно икореномическо участие* (objectively-required making
ecorenomic participation (share)]. По-своята природа той е оптимален съзидателен икореномически ингредиент* (optimal making ecorenomic ingredient) [в
частност оптимално икореномическо съзидателно участие* (optimal making
ecorenomic participation (share))] и неговото формиране се моделира, респ. се
определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е
необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 съзидателно
икореномическо участие* (individual objectively-indispensable making
ecorenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо съзидателно икореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо съзидателно икореномическо участие* (firm objectively-indispensable making
ecorenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо съзидателно
икореномическо участие), обществено обективнонеобходимо съзидателно
икореномическо участие* (social objectively-indispensable making ecorenomic
participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо съзидателно икореномическо участие и т.н.
Съзидателното икореномическо обтиучастие акцентира върху дейността
на съзидателния икореномически субект, който формира структурата на съзидателния 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 съзидателното икореномическо обтиучастие са: (1) съзидателно трансцентитално
икореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икореномически обтитрансцентит, същото като съзидателна икореномическа зададеност и като съзидателна икореномическа заделеност), (2) съзидателно инцентитално
икореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икореномически обтиинцентит и като съзидателна инцентитална икореномическа заделеност),
(3) съзидателно центитално икореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икореномически обтицентит и като съзидателна центитална икореномическа заделеност), (4) съзидателно уницентитално икореномическо
обтиучастие (същото като съзидателен икореномически обтиуницентит и
като съзидателно уницентитална икореномическа заделеност) (фиг. 1 и табл.
1). Ако не е посочено друго, под съзидателно икореномическо обтиучастие
обикновено се подразбира съзидателното трансцентиталното икореномическо
обтиучастие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

СЗ инцентитално икореномическо участие;
СЗ кореномически инцентит
(СЗ инцентитално икореномическо участие)

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на съзидателното икореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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 съзидателното икореномическо обтиучастие са (1) съзидателна
икономическа обтизначимост (съзидателен икономически обтисубекивит и
като съзидателен икономически интерес) и (2) съзидателен икотехномически
обтипринос (съзидателен икотехномически обтиобекивит и като съзидателна икотехномическа зададеност) (фиг. 2).

СЗ икономическа
значимост;
СЗ икономически
субективит

СЗ икотехномически принос;
СЗ икотехномически обективит

СЗ икореномическо участие;
СЗ икореномически субстантит

СЗ икономическа
субтизначимост;
СЗ икономически
субтисубективит;
СЗ икономическа
реализираност

СЗ икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтиобективит;
СЗ икотехномическа
реализираност

СЗ икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтисубстантит;
СЗ икореномическа
реализираност

СЗ икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтисубективит;
СЗ икономически
интерес

СЗ икотехномически обтипринос;
СЗ икотехномически обтиобективит;
СЗ икотехномическа
зададеност

СЗ икореномическо
обтиучастие;
СЗ икореномически
обтисубстантит;
СЗ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Съзидателно икореномическо обтиучастие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното икореномическо обтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделеност}

Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИРОУ]

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИРОУ]

{уницентитална икореномическа заделеност}

{трансцентитална икореномическа заделеност}

{инцентитална икореномическа заделеност}

{центитална
икореномическа заделеност}

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)
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Сътворително
(пригодно)
ИРОУ
(сътворителен
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРОУ]
{сътворителна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРОУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално ИРОУ

(сътворителен
икореномически
обтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
обтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
обтицентит)
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРОУ]

{сътворителна
уницентитална икореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтипригодност}

трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икореномиикореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икореномичес- икореномическа обтиприка обтипригодност}
годност}

(вид специфант
на икореномически диспозит)

(вид специфант
на икореномическа същност)

(вид специфант
на икореномическо явление)
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ИРОУ
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Сътворително
(пригодно) центитално ИРОУ

[общо състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

(вид специфант
на икореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРОУ]
{работна икореномическа
заделeност;
икореномическа сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИРОУ

Работно (сметно) центитално
ИРОУ

(работен икореномически обтиуницентит)

(работен икореномически обтитрансцентит)

(работен икореномически обтиинцентит)

(работен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРОУ]

{работна уницентитална
икореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икореномическа заделеност;

{работна центитална икореномическа
заделеност;

уницентитална икореномическа сметна
обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
обти задоволеност}

центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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Творческо
(ползваемо)
ИРОУ
(творчески
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРОУ]
{творческа
икореномическа заделeност;
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРОУ

(творчески икореномически
обтиуницентит)

(творчески икореномически
обтитрансцентит)

(творчески икореномически
обтиинцентит)

(творчески икореномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

{творческа
уницентитална икореномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икореномическа заделеност;

{творческа
инцентитална
икореномическа заделеност;

{творческа
центитална
икореномически заделеност;

уницентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРОУ

(изпълнителен
икореномически
обтитрансцентит)

(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически икореномически
обтиинцентит)
обтицентит)

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[външно състояние на външната определеност на ИРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна инцентитална икореномическа заделеност;

{изпълнителна
центитална
икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа обтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа обтизадоволеност}

центитална
икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо) (изпълнителен
ИРОУ
икореномически
обтиуницен(изпълнителен
тит)
икореномически обтисубс[външно състотантит)
яние на цялостната определе[външно съсност
на ИРОУ]
тояние на
ИРОУ]
{изпълнителна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИРОУ
(съзидателен
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРОУ]
{съзидателна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИРОУ

(съзидателен
икореномически
обтиуницентит)

(съзидателен
икореномически
обтитрансцентит)

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
обтицентит)
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИРОУ]

{съзидателна
уницентитална икореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икореномическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

инцентитална
икореномическа обтиизгодност}

центитална
икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРОУ
ИРОУ

Унисъзидателно (удовлетво- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
ряващо) ИРОУ икореномически икореномически икореномически икореномически
обтиуниценобтитрансценобтиинцентит)
обтицентит)
(унисъзидатетит)
тит)
лен икорено[цялостно съсмически обти[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно състояние на вън- тояние на общасубстантит)
тояние на цяяние на вътрешшната опреде- та определеност
лостната опрената опреде[цялостно съсленост на
на ИРОУ]
деленост на
леност на
тояние на
ИРОУ]
ИРОУ]
ИРОУ]
ИРОУ]
{унисъзидате- {унисъзидател- {унисъзидате- {унисъзидате{унисъзидателлна центиталлна инцентилна уницентина трансценна икореномина икореномитална икоретална икоретитална икоческа заделeческа заделеномическа заномическа зареномическа
ност;
ност;
деленост;
деленост;
заделеност;
икореномичесцентитална
инцентитална
уницентиталтрансцентика обтиудоикореномичесикореномичестална икоревлетвореност} на икореномика обтиудовка обтиудовческа обтиудономическа облетвореност}
летвореност}
(вид икореновлетвореност}
тиудовлетвомически специреност}
фит)
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
на икореномина икореномина икореномина икореномически диспоческо явление)
чески диспозит) ческа същност)
зант)

Съзидателната икономическа обтизначимост и съзидателният икотехномическият обтипринос като разновидности на съзидателното икореномическо
обтиучастие (то е или съзидателна икономическа обтизначимост, или съзидателен икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) и като двойка образуват съзидателен дялов икореномически обтидиспозат (making partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически
диспозат), а самото съзидателно икореномическо обтиучастие е съзидателен
дялов икореномически обтидиспозант (making partitionary ecorenomic
obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността
на дяловия икореномически обтидиспозант obpardis (на съзидателното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на съзидателната икономическата обтизначимост obpardis и съзидателния икотехноми61
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески обтипринос obpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В
границите на дяловия икореномически обтидиспозат съзидателната икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е съзидателна икономическа оценка* (making economic estimatе) на съзидателния
икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
obpardis = Eobpardis (obpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), obpardis =
tobpardis е общата икономическа оценка на съзидателния икотехномически обтипринос (total economic estimatе of the making ecotechnomic obticontribution),
aobpardis =

obpardis
obpardis

е средната икономическа оценка на съзидателния икотехномически обтипринос (average economic estimatе of the making ecotechnomic obticontribution) и
mobpardis =

dobpardis
d obpardis

е пределната икономическа оценка на съзидателния икотехномически обтипринос (marginal economic estimatе of the making ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното икореномическо обтиучастие са: съзидателно възпроизводствено икореномическо обтиучастие* (making reproductional
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно производствено икореномическо обтиучастие* (making production ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно разменно икореномическо обтиучастие* (making
exchange ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разпределително икореномическо обтиучастие* (making distributional ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно потребително икореномическо
обтиучастие* (making consumption ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
62
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателно стопанствено икореномическо обтиучастие* (making protoeconomizing ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно следпроизводствено икореномическо обтиучастие* (making post-production ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително икореномическо обтиучастие* (making before-consumption ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно посредническо икореномическо обтиучастие*
(making intermediationary ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно
бизнес икореномическо обтиучастие* (making business ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно икореномическо обтиучастие* (making allocative ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно икореномическо обтиучастие* (individual
making ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено съзидателно икореномическо обтиучастие* (firm making ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
обществено съзидателно икореномическо обтиучастие* (social making
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно усвоявано икореномическо обтиучастие*
(making assimilated ecorenomic subtiparticipation (obtishare)) и съзидателно създавано икореномическо обтиучастие* (making gived ecorenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното икореномическо обтиучастие са (1) съзидателно
сустатитно икореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икореномически обтисустатит), (2) съзидателно субстатно икореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икореномически обтисубстат), (3) съзидателно запасово икореномическо обтиучастие (същото като съзидателен
икореномически обтизапас), (4) съзидателно сустатантно икореномическо
обтиучастие (същото като съзидателен 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на съзидателното 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРОУ
(унисъзидателен икореномически обтисубстантит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)

[цялостно състояние на
ИРОУ]

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИРОУ]

[цялостно състо-яние на вътреш-ното същество на
ИРОУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икореномическаобти удовлетвореност}

{запасова икореномичес-ка
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
съзидателно икореномическо обтиучастие;
съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие;
съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие;
съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие;
съзидателно центитално икореномическо обтиучастие.

(making

СЪЗИДАТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (making
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически субтисубстантит, (*) – икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на съзидателeн икореномически субект [на субстантивностен
съзидателен икореномически субект* (substantivitical making ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за съзидателна икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически
субтисубективит) и съзидателен икотехномически субтипринос (същото ка67
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------то съзидателен икотехномически субтиобективит) (вж. икореномика); една
от разновидностите на икореномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата съзидателност* (ecorenomic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното икореномическо субтиучастие е съзидателен икореномически ингредиент
в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна съзидателна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна икореномическа съзидателна оценка* (subjectively-substantivitical making
ecorenomic appraisement). Съзидателното икореномическо субтиучастие е
форма на съществуване на съзидателната субтиикореномическа енергия*
(making subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна субтиикореномическа
активност* (making subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна субтиикореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна субтиикореномическа потенциалност* (making subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност).
Съзидателното икореномическо субтиучастие акцентира върху дейността
на съзидателния икореномически субект, който формира структурата на съзидателния 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 съзидателното икореномическо субтиучастие са: (1) съзидателно трансцентитално
икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически
субтитрансцентит и същото като съзидателна икореномическа ценностност
и като съзидателна икореномическа отдаденост), (2) съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически субтиинцентит и като съзидателна икореномическа феност), (3) съзидателно центитално икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически субтицентит и като съзидателен икореномически диспотант), (4) съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически субтиуницентит и като съзидателен
икореномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателно икореномическо субтиучастие обикновено се подразбира съзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СЗ инцентитално икореномическо участие;
СЗ кореномически инцентит
(СЗ инцентитално икореномическо участие)

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на съзидателното икореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на съзидателното икореномическо субтиучастие са (1) съзидателна
икономическа субтизначимост (съзидателен икономически субтисубекивит)
и (2) съзидателен икотехномически субтипринос (съзидателен икотехномически субтиобекивит) (фиг. 2).

СЗ икономическа
значимост;
СЗ икономически
субективит

СЗ икотехномически принос;
СЗ икотехномически обективит

СЗ икореномическо участие;
СЗ икореномически субстантит

СЗ икономическа
субтизначимост;
СЗ икономически
субтисубективит;
СЗ икономическа
реализираност

СЗ икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтиобективит;
СЗ икотехномическа
реализираност

СЗ икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтисубстантит;
СЗ икореномическа
реализираност

СЗ икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтисубективит;
СЗ икономически
интерес

СЗ икотехномически обтипринос;
СЗ икотехномически обтиобективит;
СЗ икотехномическа
зададеност

СЗ икореномическо
обтиучастие;
СЗ икореномически
обтисубстантит;
СЗ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Съзидателно икореномическо субтиучастие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното икореномическото субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност
(ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)

Уницентитално ИРСУ

Трансцентитално ИРСУ

Инцентитално
ИРСУ

Центитално
ИРСУ

(икореномически субтиуницентит)

(икореномически субтитрансцентит)

(икореномически субтиинцентит)

(икореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИРСУ]

[вътрешна определеност на
ИРСУ]

[външна определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИРСУ]

{трансцентитална икореномическа реализираност;

{инцентитална икореномическа реализираност;

{центитална
икореномическа реализираност;

икореномическа
отдаденост}

икореномическа феност}

икореномически диспотант}

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

(икореномически субтисубс- {уницентитална икореномитантит)
ческа реализи{икореномираност;
ческа реализиикореномираност}
чески диспотит}
(вид икореномически диспозит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРСУ

(сътворителен
икореномически
субтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
субтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

[общо понятие
{сътворителна
за състояние на {сътворителна {сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичесикореномичесна икореномитална икоре{сътворителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализирасътворителна сътворителен
сътворителен
сътворителна
ност;
икореномиикореномиикореномиикореномическа
икореномичесчески
диспоческа феност;
чески диспоотдаденост;
ка субтипритант;
тит;
годност}
инцентитална
центитална
трансцентиуницентиталикореномичесикореномичес(вид икоренотална икорена икореномимически специка субтиприка субтиприномическа
субческа субтипфант)
годност}
годност}
типригодност}
ригодност}
(вид специфант (вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икореномина икореномина икореномина икореномическо
явление)
чески диспочески диспозит) ческа същност)
зант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{работна икореномическа
реализираност;
икореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИРСУ

Работно (сметно) центитално
ИРСУ

(работен икореномически субтиуницентит)

(работен икореномически субтитрансцентит)

(работен икореномически субтиинцентит)

(работен икореномически субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИРСУ]

{работна уницентитална
икореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икореномическа реализираност;

{работна центитална икореномическа
реализираност;

работен икореномически диспотит;

работна икореномическа отдаденост;

работна икореномическа
феност;

работен икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа сметна
субтизадоволеност}

трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{творческа
икореномическа реализираност;
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРСУ

(творчески икореномически
субтиуницентит)

(творчески икореномически
субтитрансцентит)

(творчески икореномическисубтиинцентит)

(творчески икореномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРСУ]

{творческа
уницентитална икореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икореномическа реализираност;

{творческа инцентитална
икореномическа икореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икореномическа реализираност;

творчески икореномически
диспотит;

творческа икореномическа
отдаденост;

творческа икореномическа
феност;

творчески икореномически
диспотант;

уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
Изпълнително
(задоволяващо) икореномически икореномически икореномически икореномически
субтиуниценсубтитрансцен- субтиинцентит)
субтицентит)
ИРСУ
тит)
тит)
(изпълнителен
[външно състо- [външно състоикореномичес- [външно състо- [външно състояяние на външяние на общата
яние на цялостние на вътрешки субтисубсната
определеопределеност
на
ната определената определетантит)
ност на ИРСУ]
ИРСУ]
ност на ИРСУ]
ност на ИРСУ]
[външно със{изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна {изпълнителна
тояние на
инцентитална
центитална
уницентиталтрансцентиИРСУ]
икореномичес- икореномичесна икореномитална икоре{изпълнителна ческа реализика реализирака реализираномическа реаикореномичесност;
ност;
раност;
лизираност;
ка реализираизпълнителна
изпълнителен
изпълнителен
изпълнителна
ност}
икореномичесикореномичесикореномичес- икореномическа
икореномическа феност;
ки диспотант;
ки диспотит;
отдаденост;
ка субтизадоцентитална
уницентиталтранасценти- инцентитална
воленост}
икореномиикореномина икореномитална икоре(вид икореноческа субтическа субтическа субтиномическа субмическа форма) задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
тизадоволеност}
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
икореномически икореномическа икореномическо икореномически
явление)
диспозант)
диспозит)
същност)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{съзидателна
икореномическа реализираност;
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИРСУ

(съзидателен
икореномически
субтиуницентит)

(съзидателен
икореномически
субтитрансцентит)

(съзидателен
(съзидателен
икореномически
икореномически
субтицентит)
субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИРСУ]

{съзидателна
уницентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икореномическа реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икореномическа реализираност;

съзидателен
икореномически диспотит;

съзидателна
икореномическа
отдаденост;

съзидателна
икореномическа феност;

съзидателен
икореномически диспотант;

уницентитална икореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икореномическа субтиизгодност}

инцентитална
икореномическа субтиизгодност}

центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически диспозит)

(вид съдържание на икореномическа същност)

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРСУ
(унисъзидателен икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИРСУ]
{унисъзидателна икореномическа реализираност;
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРСУ
ИРСУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
субтиуниценсубтитрансцентит)
тит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
субтиинцентит)
субтицентит)
[цялостно състояние на външната определеност на
ИРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИРСУ]

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИРСУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИРСУ]

{унисъзидателна уницентитална икореномическа реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икореномическа
реализираност;

унисъзидателен икореномически диспотит;

унисъзидателна икореномическа отдаденост;

уницентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически диспозит)

(вид специфит
на икореномическа същност)

(вид специфит
на икореномическо явление)

(вид специфит
на икореномически диспозант)

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентиикореномичестална икорека реализираномическа реаност;
лизираност;
унисъзидатеунисъзидателлен
икореномина икореномически диспоческа феност;
тант;

Съзидателната икономическа субтизначимост и съзидателният икотехномическият субтипринос като разновидности на съзидателното икореномическо
субтиучастие (то е или съзидателна икономическа субтизначимост, или съзидателен икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват съзидателен дялов икореномически
субтидиспозат (making partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото съзидателно икореномическо субтиучастие е съзидателен дялов икореномически субтидиспозант (making partitionary
ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------определеността на дяловия икореномически субтидиспозант subpardis (на съзидателното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в
лицето на съзидателната икономическа субтизначимост subpardis и съзидателния икотехномически субтипринос subpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически субтидиспозат
съзидателната икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е съзидателна икономическа оценка* (making economic
estimatе) на съзидателния икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята
на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
subpardis = Esubpardis (subpardis)
(вж. икономическа оценка), където Esubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), subpardis =
tsubpardis е общата икономическа оценка на съзидателния икотехномически субтипринос (total economic estimatе of the making ecotechnomic subticontribution),
asubpardis =

subpardis
subpardis

е средната икономическа оценка на съзидателния икотехномически субтипринос (average economic estimatе of the making ecotechnomic subticontribution) и
msubpardis =

dsubpardis
d subpardis

е пределната икономическа оценка на съзидателния икотехномически
субтипринос (marginal economic estimatе of the making ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното икореномическо субтиучастие са: съзидателно
възпроизводствено икореномическо субтиучастие* (making reproductional
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно производствено икореномическо субтиучастие* (making production ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно разменно икореномическо субтиучастие* (making
exchange ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разпредели79
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телно икореномическо субтиучастие* (making distributional ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно потребително икореномическо
субтиучастие* (making consumption ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
съзидателно стопанствено икореномическо субтиучастие* (making protoeconomizing ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно
следпроизводствено икореномическо субтиучастие* (making post-production
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно предипотребително
икореномическо субтиучастие* (making before-consumption ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно посредническо икореномическо
субтиучастие* (making intermedia-tionary ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно бизнес икореномическо субтиучастие* (making
business ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно алокативно
икореномическо
субтиучастие*
(making
allocative
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно икореномическо субтиучастие* (individual making ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено съзидателно икореномическо субтиучастие* (firm
making ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено съзидателно
икореномическо субтиучастие* (social making ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно усвоявано икореномическо субтиучастие*
(making assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и съзидателно
създавано икореномическо субтиучастие* (making gived ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното икореномическо субтиучастие са (1) съзидателно
сустатитно икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически субтисустатит), (2) съзидателно субстатно икореномическо
субтиучастие (същото като съзидателен икореномически субтисубстат), (3)
съзидателно запасово икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически субтизапас), (4) съзидателно сустатантно икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен 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 съзидателното 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
ческа
на
ИРСУ]
на ИРСУ]
на ИРСУ]
ИРСУ]
субтизадо{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
воленост}
[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
сърешното
същесшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
тво на ИРСУ]
на ИРСУ]
ИРСУ]
тояние на
ИРСУ]
ИРСУ]
{субстатна
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{икореномиикореномичесреномическа
икореномичесикореномичесческа субтиукасубти удовсубтиудовлека субтиудовка субтиудовдовлетволетвореност}
твореност}
летвореност}
летвореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид икоренона икореномина икореномина икореномина икореномимически специческа
субстанческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
фит)
ция)
танта)

СЪЗИДАТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
съзидателно икореномическо субтиучастие;
съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие;
съзидателно центитално икореномическо субтиучастие.

(making

СЪЗИДАТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (making ecorenomic
participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически субстантит, (*) – икореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икореномически субект [на субстантивностен съзидателен икореномически субект*
(substantivitical making ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за съзидателна икономическа значимост (същото като
съзидателен икономически субективит) и съзидателен икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически обективит), както и общо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------понятие за съзидателно икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически субтисубстантит) и съзидателно икореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икореномически обтисубстантит) (вж.
икореномика); една от разновидностите на икореномическото участие (вж.) и
един от конкретните изрази на икореномическата съзидателност*
(ecorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената
икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното икореномическо участие е форма на съществуване на съзидателната икореномическа енергия* (making ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна
икореномическа активност* (making ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна икореномическа потенциалност* (making ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа
потенциалност).
Съзидателното икореномическо участие акцентира върху дейността на съзидателния икореномическия субект, който формира структурата на съзидателния 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) съзидателно трансцентитално икореномическо участие (същото като съзидателен икореномически трансцентит), (2) съзидателно инцентитално икореномическо участие (същото като съзидателен икореномически инцентит), (3) съзидателно центитално икореномическо участие (същото като съзидателен икореномически центит), (4) съзидателно уницентитално икореномическо участие (същото като съзидателен икореномически
уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под съзидателно икореномическо участие обикновено се подразбира съзидателното трансцентитално икореномическо участие.
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СЗ трансцентитално икореномическо
участие;
СЗ икореномически
трансцентит
(СЗ трансцентитално
икореномическо
участие;
СЗ икореномическо
участие)

СЗ инцентитално икореномическо участие;
СЗ кореномически инцентит
(СЗ инцентитално икореномическо участие)

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

СЗ трансцентитално икореномическо субтиучастие;

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

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

СЗ икореномически
субтитрансцентит
(СЗ икореномическа
ценностност;
СЗ икореномическа
отдаденост)

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на съзидателното икореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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 съзидателното икореномическо участие са (1) съзидателна икономическа значимост (съзидателен икономически субекивит) и (2) съзидателен икотехномически принос (съзидателен икотехномически обекивит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) съзидателно икореномическо субтиучастие (съзидателен икореномически субтисубстантит) и (2) съзидателно икореномическо обтиучастие (съзидателен
икореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СЗ икономическа
значимост;
СЗ икономически
субективит

СЗ икотехномически принос;
СЗ икотехномически обективит

СЗ икореномическо участие;
СЗ икореномически субстантит

СЗ икономическа
субтизначимост;
СЗ икономически
субтисубективит;
СЗ икономическа
реализираност

СЗ икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтиобективит;
СЗ икотехномическа
реализираност

СЗ икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтисубстантит;
СЗ икореномическа
реализираност

СЗ икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтисубективит;
СЗ икономически
интерес

СЗ икотехномически обтипринос;
СЗ икотехномически обтиобективит;
СЗ икотехномическа
зададеност

СЗ икореномическо
обтиучастие;
СЗ икореномически
обтисубстантит;
СЗ икореномическа
заделеност

Фиг. 2. Съзидателно икореномическо участие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)

87

988

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното икореномическо участие и тяхното място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИРУ – икореномическо участие)

Икореномическо участие
(ИРУ)
(икореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРУ
(сътворителен
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРУ]

Уницентитално ИРУ

Трансцентитално ИРУ

Инцентитално
ИРУ

Центитално
ИРУ

(икореномически уницентит)

(икореномически трансцентит)

(икореномически инцентит)

(икореномически центит)

[цялостна определеност на
ИРУ]

[вътрешна определеност на
ИРУ]

[външна определеност на
ИРУ]

[общо понятие
за определност
на ИРУ]

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИРУ

(сътворителен
икореномически
уницентит)

(сътворителен
икореномически
трансцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРУ]

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
центит)
инцентит)
[общо състоя[общо състояние
на общата
ние на външната определеност определеност на
ИРУ]
на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансценитал- {инценитална
на икореномиикореномическа пригодност} икореномическа пригодност}
ческа прика пригодност}
(вид икореногодност}
мически специ(вид специфант (вид специфант (вид специфант
фант)
на икореномина икореномина икореномически диспозит) ческа същност)
ческо явление)
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(вид специфант
на икореномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) уницентитално ИРУ

Работно (сметно)
трансцентитално ИРУ

Работно (сметно) инцентитално ИРУ

Работно (сметно) центитално
ИРУ

(работен икореномически уницентит)

(работен икореномически трансцентит)

(работен икореномически инцентит)

(работен икореномически центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИРУ]

[работно външно
състояние на
вътрешната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталка сметна заикореномичесна икореномидоволеност}
ка сметна заческа сметна
доволеност}
задоволеност}
(разновидност
на икореноми(разновидност (разновидност на
ческа форма)
на форма на
форма на икореикореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа сметна задоволеност}

{ценитална
икореномическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално ИРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИРУ

Творческа (ползваемо) центитално ИРУ

(творчески икореномически
уницентит)

(творчески икореномически
трансцентит)

(творчески икореномически
инцентит)

(творчески икореномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
опреде-леност на
ИРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика ползваема
ка
ползваема
ческа
ползваема
задоволеност}
задоволеност}
задоволеност}
(разновидност
(разновидност (разновидност на
на икореномина форма на
форма на икореческа форма)
икореномически номическа същдиспозит)
ност)

{инценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{ценитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномическо
явление)

(разновидност
на форма на
икореномически
диспозант)

Работно (сметно) ИРУ
(работен икореномически
субстантит)
[работно външно състояние
на ИРУ]

Творческо
(ползваемо)
ИРУ
(творчески
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИРУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИРУ
(изпълнителен
икореномически субстантит)
{икореномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИРУ]
(вид икореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно) ИРУ
(съзидателен
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИРУ

(изпълнителен
икореномически
уницентит)

(изпълнителен
икореномически
трансцентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално

ИРУ
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически
инцентит)
центит)
[външно състо[външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИРУ]
ИРУ]

{униценитална {трансцениталикореномичесна икореномика задоволеческа задоволеност}
ност}

{инценитална
икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
диспозит)

(вид форма на
икореномическа
същност)

(вид форма на
икореномическо
явление)

(вид форма на
икореномически
диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално ИРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИРУ

(съзидателен
икореномически
уницентит)

(съзидателен
икореномически
трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

{икореномическа изгдност}
{униценитална {трансцениталикореномичесна икореноми(вид икоренока
изгодност}
ческа игодномическо съност}
държание)
(вид съдържание на икорено- (вид съдържание
мически диспона икореномизит)
ческа същност)
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{ценитална
икореномическа задоволеност}

(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически
центит)
инцентит)
[вътрешно със[вътрешно състояние на вън- тояние на общашната опреде- та определеност
на ИРУ]
леност на ИРУ]
{инценитална
икореномическа изгодност}

{ценитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномическо явление)

(вид съдържание на икореномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИРУ
ИРУ

(унисъзидателен
икореномически
уницентит)

(унисъзидателен
икореномически
трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически
инцентит)
центит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИРУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на ИРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИРУ]

{икореномичес- {униценитална {трансценитална икореномиикореномическа удовлетвоческа удовлетка удовлетвореност}
вореност}
реност}
(вид икорено(вид специфит
(вид специфит
мически специна икореномина икореномифит)
ческа
същност)
чески диспозит)

{инценитална
икореномическа удовлетвореност}

{ценитална
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномическо явление)

(вид специфит
на икореномически диспозант)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРУ
(унисъзидателен икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИРУ]

Съзидателната икономическа значимост и съзидателният икотехномически принос като разновидности на съзидателното икореномическо участие (то е
или съзидателна икономическа значимост, или съзидателен икотехномически
принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват съзидателен дялов икореномически диспозат (making partitionary
ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото съзидателно
икореномическо участие е съзидателен дялов икореномически диспозант
(making partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на дяловия икореномически диспозант pardis
(на съзидателното икореномическо участие) е, че двете му разновидности в
лицето на съзидателната икономическа значимост pardis и съзидателния
икотехномически принос pardis се намират във взаимозависимост помежду си.
В границите на дяловия икореномически диспозат съзидателната икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е съзидателна
икономическа оценка* (making economic estimatе) на съзидателния икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------pardis = E pardis (pardis)
(вж. икономическа оценка), където Epardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), pardis =
tpardis е общата икономическа оценка на съзидателния икотехномически
принос (total economic estimatе of the making ecotechnomic contribution),
apardis =

pardis
pardis

е средната икономическа оценка на съзидателния икотехномически принос (average economic estimatе of the making ecotechnomic contribution) и
mpardis =

dpardis
d pardis

е пределната икономическа оценка на съзидателния икотехномически
принос (marginal economic estimatе of the making ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното икореномическо участие са: съзидателно възпроизводствено икореномическо участие* (making reproductional ecorenomic
participation (share)), съзидателно производствено икореномическо участие*
(making production ecorenomic participation (share)), съзидателно разменно
икореномическо участие* (making exchange ecorenomic participation (share)),
съзидателно разпределително икореномическо участие* (making distributional ecorenomic participation (share)), съзидателно потребително икореномическо участие* (making consumption ecorenomic participation (share)),
съзидателно
стопанствено
икореномическо
участие*
(making
protoeconomizing ecorenomic participation (share)), съзидателно следпроизводствено икореномическо участие* (making post-production ecorenomic
participation (share)), съзидателно предипотребително икореномическо
участие* (making before-consumption ecorenomic participation (share)), съзидателно посредническо икореномическо участие* (making intermediationary
ecorenomic participation (share)), съзидателно бизнес икореномическо участие* (making business ecorenomic participation (share)), съзидателно алокативно икореномическо участие* (making allocative ecorenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно икореномическо участие*
(individual making ecorenomic participation (share)), фирмено съзидателно ико92
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо участие* (firm making ecorenomic participation (share)), обществено съзидателно икореномическо участие* (social making ecorenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно усвоявано икореномическо участие* (making
assimilated ecorenomic participation (share)) и съзидателно създавано икореномическо участие* (making gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното икореномическо участие са (1) съзидателно сустатитно икореномическо участие (същото като съзидателен икореномически
сустатит), (2) съзидателно субстатно икореномическо участие (същото като
съзидателен икореномически субстат), (3) съзидателно запасово икореномическо участие (същото като съзидателен икореномически запас), (4) съзидателно сустатантно икореномическо участие (същото като съзидателен 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на съзидателното 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 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)

СЪЗИДАТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (making ecorenomic
participation (share)) (ки) – във:
съзидателно икореномическо участие;
съзидателно инцентитално икореномическо участие;
съзидателно трансцентитално икореномическо участие;
съзидателно уницентитално икореномическо участие;
съзидателно центитално икореномическо участие.
СЪЗИДАТЕЛНО
ИКОТЕХНОМИЧЕСКО
УСЪРДИЕ*
(making
ecotechnomic diligence) – същото като съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос и като съзидателна икотехномическа ценност.
СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икоуниреномически обтисубстантит, съзидателна икоуниреномическа заделеност (*) – икоуниреномически ингредиент,
който като обективна проекция количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен съзидателен
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномически субект* (substantivitical making ecounirenomic subject)]
във икоуниреномическото възпроизводство; съзидателна икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтисубективит и съзидателен икономически интерес) и съзидателен икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтиобективит и като съзидателна икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно
единство (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност* (ecounirenomic makingness), последната като състояние
на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание)
на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното икоуниреномическо обтиучастие е съзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка,
т.е. е обективно-субстантивностна съзидателна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical making ecounirenomic appraisement). Съзидателното икоуниреномическото обтиучастие е форма на съществуване на съзидателната обтиикоуниреномическа енергия* (making obtiecounirenomic
energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената съзидателна обтиикоуниреномическа активност* (making
obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна обтиикоуниреномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена съзидателна обтиикоуниреномическа
потенциалност* (making obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Съзидателното икоуниреномическо обтиучастие е обективен съзидателен
икоуниреномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим съзидателен икоуниреномически ингредиент* (objectively-indispensable making
ecounirenomic ingredient) [на обективно-изискван съзидателен икоуниреномически ингредиент* (objectively-required making ecounirenomic ingredient)] и
в частност – на обективно-необходимо съзидателно икоуниреномическо
участие* (objectively-indispensable making ecounirenomic participation (share))
[на обективно-изисквано съзидателно икоуниреномическо участие*
(objectively-required making ecounirenomic participation (share)]. По-своята природа той е оптимален съзидателен икоуниреномически ингредиент*
(optimal making ecounirenomic ingredient) [в частност оптимално съзидателно
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икоуниреномическо участие* (optimal making 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 съзидателно икоуниреномическо
участие*
(individual
objectively-indispensable
making
ecounirenomic
participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо съзидателно икоуниреномическо участие), фирмено обективнонеобходимо съзидателно икоуниреномическо участие* (firm objectively-indispensable making ecounirenomic
participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо съзидателно икоуниреномическо участие), обществено обективнонеобходимо съзидателно икоуниреномическо
участие*
(social
objectively-indispensable
making
ecounirenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо съзидателно икоуниреномическо участие и т.н.
Съзидателното икоуниреномическо обтиучастие акцентира върху
дейността на съзидателния икоуниреномически субект, който формира структурата на съзидателния 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 съзидателното икоуниреномическо обтиучастие са: (1) съзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически обтитрансцентит, същото като съзидателна
икоуниреномическа зададеност и като съзидателна икоуниреномическа заделеност), (2) съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие
(същото като съзидателен икоуниреномически обтиинцентит и като съзидателна инцентитална икоуниреномическа заделеност), (3) съзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически обтицентит и като съзидателна центитална икоуниреномическа
заделеност), (4) съзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически обтиуницентит и като съ99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателна уницентитална икоуниреномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и
табл. 1). Ако не е посочено друго, под съзидателно икоуниреномическо обтиучастие обикновено се подразбира съзидателното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномическо участие)

СЗ инцентитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически инцентит
(СЗ инцентитално
икоуниреномическо участие)

СЗ центитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически центит
(СЗ центитално
икоуниреномическо участие)

СЗ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтитрансцентит
(СЗ икоуниреномическа ценностност;
СЗ икоуниреномическа отдаденост)

СЗ инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиинцентит
(СЗ икоуниреномическа феност)

СЗ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтицентит
(СЗ икоуниреномически диспотант)

СЗ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СЗ икоуниреномическа заделеност)

СЗ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиинцентит
(СЗ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СЗ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтицентит(СЗ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на съзидателното икоуниреномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ икономическа
значимост;
СЗ икономически
субективит

СЗ икотехномически принос;
СЗ икотехномически обективит

СЗ икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически субстантит

СЗ икономическа
субтизначимост;
СЗ икономически
субтисубективит;
СЗ икономическа
реализираност

СЗ икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтиобективит;
СЗ икотехномическа
реализираност

СЗ икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтисубстантит;
СЗ икоуниреномическа реализираност

СЗ икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтисубективит;
СЗ икономически
интерес

СЗ икотехномически обтипринос;
СЗ икотехномически обтиобективит;
СЗ икотехномическа
зададеност

СЗ икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтисубстантит;
СЗ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Съзидателно икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРОУ – икоуниреномическо обтиучастие)

Икоуниреномическо обтиучастие
(ИУРОУ)
(икоуниреномически обтисубстантит)
{икоуниреномическа заделeност}

Уницентитално ИУРОУ

Трансцентитално ИУРОУ

Инцентитално
ИУРОУ

Центитално
ИУРОУ

(икоуниреномически обтиуницентит)

(икоуниреномически обтитрансцентит)

(икоуниреномически обтиинцентит)

(икоуниреномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРОУ]

[вътрешна определеност на
ИУРОУ]

[външна определеност на
ИУРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРОУ]

{уницентитална икоуниреномическа заделеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
заделеност}

{инцентитална икоуниреномическа заделеност}

{центитална
икоуниреномическа заделеност}

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

(вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)
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Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИУРОУ
(сътворителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРОУ]
{сътворителна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно)
инцентитално
ИУРОУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРОУ

(сътворителен
икоуниреномически обтиуницентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтиинцентит)

(сътворителен
икоуниреномически обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИУРОУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{сътворителна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтипригодност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икоуниреноми- икоуниреномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икоуниреномиикоуниреномическа обтиприческа обтипгодност}
ригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икоуниреномическа същност)

104

(вид специфант
на икоуниреномическо явление)

1005

(вид специфант
на икоуниреномически диспозант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИУРОУ
(работен икоуниреномически
обтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИУРОУ]
{работна икоуниреномическа
заделeност;
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност на
икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИУРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРОУ

Работно (сметно) центитално
ИУРОУ

(работен икоуниреномически
обтиуницентит)

(работен икоуниреномически
обтитрансцентит)

(работен икоуниреномически
обтиинцентит)

(работен икоуниреномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРОУ]

{работна уницентитална
икоуниреномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{работна инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{работна центитална икоуниреномическа
заделеност;

уницентитална икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо (ползваемо)
ИУРОУ
(творчески икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРОУ]
{творческа икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност на
икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИУРОУ

(творчески икоуниреномически обтиуницентит)

(творчески икоуниреномически
обтитрансцентит)

(творчески икоуниреномически обтиинцентит)

(творчески икоуниреномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{творческа
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{творческа
инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{творческа
центитална
икоуниреномически заделеност;

уницентитална икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

центитална
инцентитална
икоикоуниреноикоикоуниреномическа реномическа реномическа ползмическа ползваема обтизаваема обтидоволеност}
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)
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(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

1007

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИУРОУ]
{изпълнителна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРОУ

(изпълнителен
икоуниреномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреномическа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)
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Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИУРОУ
(съзидателен
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРОУ]
{съъзидателна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРОУ

(съзидателен
икоуниреномически обтиуницентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтиинцентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРОУ]

{съзидателна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтиизгодност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)
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Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРОУ
(унисъзидателен икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРОУ]
{унисъъзидателна икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРОУ
ИУРОУ

(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреномиикоуниреномиикоуниреноми- икоуниреномически обтиуни- чески обтитранчески обтиинчески обтиценцентит)
сцентит)
центит)
тит)
[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРОУ]

{унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна инцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{унисъзидателна центитална икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

инцентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното икоуниреномическо обтиучастие са: съзидателно
възпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (making reproductional
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно производствено икоуниреномическо
обтиучастие*
(making
production
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разменно икоуниреномическо обтиучастие* (making exchange ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разпределително икоуниреномическо обтиучастие* (making
distributional ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно потребително
икоуниреномическо
обтиучастие*
(making
consumption
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно стопанствено икоуниреномическо обтиучастие* (making protoeconomizing ecounirenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiparticipation (obtishare)), съзидателно следпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (making post-production ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно предипотребително икоуниреномическо обтиучастие* (making before-consumption ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно посредническо икоуниреномическо обтиучастие* (making
intermediationary ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно бизнес икоуниреномическо обтиучастие* (making business ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно икоуниреномическо
обтиучастие* (making allocative ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно икоуниреномическо обтиучастие*
(individual making ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено съзидателно икоуниреномическо обтиучастие* (firm making ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено съзидателно икоуниреномическо
обтиучастие* (social making ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно усвоявано икоуниномическо обтиучастие*
(making assimilated ecounirenomic subtiparticipation (obtishare)) и съзидателно
създавано икоуниреномическо обтиучастие* (making gived ecounirenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното икоуниреномическо обтиучастие са (1) съзидателно сустатитно икоуниреномическо обтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически обтисустатит), (2) съзидателно субстатно икоуниреномическо обтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически обтисубстат), (3) съзидателно запасово икоуниреномическо обтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически обтизапас), (4) съзидателно сустатантно икоуниреномическо обтиучастие (същото като съзидателен 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 съзидателното 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
външно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
{икоуниреномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРОУ]
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) субстатно
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРОУ

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстат)

(изпълнителен
икоуниреномически обтизапас)

(изпълнителен
икоуниреномически обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на
външното същество на
ИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРОУ]

{сустатитна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИУРОУ
(съзидателен
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРОУ]

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРОУ

(съзидателен
икоуниреномически обтисустатит)

(съзидателен
икоуниреномически обтисубстат)

(съзидателен
икоуниреномически обтизапас)

(съзидателен
икоуниреномически обтисустатант)

[вътрешно
със-тояние на
ця-лостното
съще-ство на
ИУРОУ]

[вътрешно
състояние на
вътрешното
същество на
ИУРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вън- тояние на общошното същест- то същество на
во на ИУРОУ]
ИУРОУ]

{икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатитна
{субстатна
икоуниреноикоуниреномическа обмическа об(вид икоунирено- тиизгодност} тиизгодност}
мическо съ(вид съдържа- (вид съдържадържание)
ние на икоуни- ние на икоуниреномически
сустит)

реномическа
субстанция)
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{запасова икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

1016

{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)

СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (making
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
съзидателно икоуниреномическо обтиучастие;
съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
съзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
съзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
съзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (making
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), съзидателен икоуниреномически субтисубстантит, (*) –
икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква съзидателна възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на икоуниреномически съзидателен
субект [на субстантивностен съзидателен икоуниреномически субект*
(substantivitical making ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възп116
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до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводство; съзидателна икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтисубективит) и съзидателен икотехномически
субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтиобективит)
(вж. икоуниреномика), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност* (ecounirenomic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното икоуниреномическо субтиучастие е съзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна
съзидателна икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical making
ecounirenomic appraisement). Съзидателното икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на съзидателната субтиикоуниреномическа
енергия* (making subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна субтиикоуниреномическа активност* (making subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна
субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
съзидателна
субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(making
subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Съзидателното икоуниреномическо субтиучастие акцентира върху
дейността на съзидателния икоуниреномически субект, който формира структурата на съзидателния 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) съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически субтитрансцентит и същото като съзидателна икоуниреномическа ценностност и като съзидателна икоуниреномическа отдаденост),
(2) съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически субтиинцентит и като съзидателна икоуниреномическа феност), (3) съзидателно центитално икоуниреномическо
субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически субтицентит и
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до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като съзидателен икоуниреномически диспотант), (4) съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически субтиуницентит и като съзидателен икоуниреномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под съзидателно икоуниреномическо субтиучастие обикновено се подразбира съзидателното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномическо участие)

СЗ инцентитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически инцентит
(СЗ инцентитално
икоуниреномическо участие)

СЗ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтитрансцентит
(СЗ икоуниреномическа ценностност;
СЗ икоуниреномическа отдаденост)

СЗ инцентитално

СЗ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СЗ икоуниреномическа заделеност)

СЗ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоунирено-мически обтиинцентит
(СЗ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СЗ центитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически центит
(СЗ центитално
икоуниреномическо участие)

СЗ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоунирено-ически субтицентит
(СЗ икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиинцентит
(СЗ икоуниреномическа феност)

СЗ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтицентит
(СЗ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на съзидателното икоуниреномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ икономическа
значимост;
СЗ икономически
субективит

СЗ икотехномически принос;
СЗ икотехномически обективит

СЗ икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически субстантит

СЗ икономическа
субтизначимост;
СЗ икономически
субтисубективит;
СЗ икономическа
реализираност

СЗ икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтиобективит;
СЗ икотехномическа
реализираност

СЗ икоуниреномичес-ко субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтисубстантит;
СЗ икоуниреномическа реализираност

СЗ икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтисубективит;
СЗ икономически
интерес

СЗ икотехномически обтипринос;
СЗ икотехномически обтиобективит;
СЗ икотехномическа
зададеност

СЗ икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтисубстантит;
СЗ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Съзидателно икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; 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 съзидателното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)

Уницентитално ИУРСУ

Трансцентитално ИУРСУ

Инцентитално
ИУРСУ

Центитално
ИУРСУ

(икоуниреномически субтиуницентит)

(икоуниреномически субтитрансцентит)

(икоуниреномически субтиинцентит)

(икоуниреномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИУРСУ]

[вътрешна определеност на
ИУРСУ]

[външна определеност на
ИУРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРСУ]

{трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{инцентитална икоуниреномическа реализираност;

{центитална
икоуниреномическа реализираност;

икоуниреномически диспотит}

икоуниреномическа отдаденост}

икоуниреномическа феност}

икоуниреномически диспотант}

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

(вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)

(икоуниреноми- {уницентиталчески субтисуб- на икоуниреностантит)
мическа реализираност;
{икоуниреномическа реализираност}
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРСУ

(сътворителен
икоуниреномически субтиуницентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтиинцентит)

(сътворителен
икоуниреномически субтицентит)

[общо състояние на външната определеност
на ИУРСУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРСУ]

[общо състоя[общо състояние
(сътворителен
ние
на
цялостна вътрешната
икоуниреномически субтисуб- ната определе- определеност на
ност на ИУРСУ]
ИУРСУ]
стантит)
[общо понятие
за състояние на
ИУРСУ]
{сътворителна
икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

{сътворителна {сътворителна
центитална
инцентитална
икоуниреноми- икоуниреномическа реализическа реализираност;
раност;
сътворителна сътворителен
икоуниреноми- икоуниреномически диспоческа феност;
тант;

{сътворителна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

сътворителен
икоуниреномически диспотит;

сътворителна
икоуниреномическа отдаденост;

уницентитална икоуниреномическа субтипригодност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икуниореномическа същност)

(вид специфант
на икоуниреномическо явление)

(вид специфант
на икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРСУ]
{работна икоуниреномическа
реализираност;
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРСУ

Работно (сметно) трансцен-титално ИУРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРСУ

Работно (сметно) центитално
ИУРСУ

(работен икоуниреномически
субтиуницентит)

(работен икоуниреномически
субтитрансцентит)

(работен икоуниреномически
субтиинцентит)

(работен икоуни-реномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРСУ]

{работна уницентитална
икоуниреномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{работна инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{работна центитална икоуниреномическа
реализираност;

работен икоуниреномически
диспотит;

работна икоуниреномическа
отдаденост;

работна икоуниреномическа
феност;

работен икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРСУ]
{творческа икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИУРСУ

(творчески икоуниреномически субтиуницентит)

(творчески икоуниреномически субтитрансцентит)

(творчески икоуниреномически субтиинцентит)

(творчески икоуниреномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРСУ]

{творческа
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{творческа инцентитална
икоуниреномическа
реализираност;

{творческа
центитална
икоуниреномическа реализираност;

творчески икоуниреномически диспотит;

творческа икоуниреномическа
отдаденост;

творческа икоуниреномическа феност;

творчески икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически субтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИУРСУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[външно състо- [външно състояние на външяние на общата
ната определе- определеност на
ност на ИУРСУ]
ИУРСУ]

[външно състояние на
ИУРСУ]

{изпълнителна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална униикореномическа
реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{изпълнителна
центитална
икоуниреномическа реализираност;

{изпълнителна
икоуниреномическа реализираност;

изпълнителен
икоуниреномически диспотит;

изпълнителна
икоуниреномическа отдаденост;

изпълнителна
икоуниреномическа феност;

изпълнителен
икоуниреномически диспотант;

икоуниреномическа субтизадоволеност}

уницентитална икоуниреномическа субтизадоволеност}

транасцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреноми-ческа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит)

(вид икоуниреномическа форма)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ
(съзидателен
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРСУ]
{съзидателна
икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически субтиуницентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтиинцентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРСУ]

{съзидателна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икоуниреномическа реализираност;

съзидателен
икоуниреномически диспотит;

съзидателна
икоуниреномическа отдаденост;

съзидателна
икоуниреномическа феност;

съзидателен
икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа субтиизгодност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

инцентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИУРСУ
(унисъзидателен икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИУРСУ]
{унисъзидателна икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРСУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРСУ
ИУРСУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреномиикоуниреномически субтиучески субтитницентит)
рансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреноми- икоуниреномически субтиин- чески субтиценцентит)
тит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИУРСУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРСУ]

{унисъзидателна уницентитална икоуниреномическа
реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентитална икоуни- икоуниреномическа реализиреномическа
раност;
реализираност;

унисъзидателен икоуниреномически диспотит;

унисъзидателна икоуниреномическа отдаденост;

унисъзидателна икоуниреномическа феност;

унисъзидателен икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

инцентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното икоуниреномическо субтиучастие са: съзидателно
възпроизводствено
икоуниреномическо
субтиучастие*
(making
reproductional ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно производствено
икоуниреномическо
субтиучастие*
(making
production
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разменно икоуниреномическо субтиучастие* (making exchange ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно разпределително икоуниреномическо субтиучастие* (making distributional ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзи127
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателно потребително икоуниреномическо субтиучастие* (making
consumption ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно стопанствено икоуниреномическо субтиучастие* (making protoeconomizing
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно следпроизводствено
икоуниреномическо субтиучастие* (making post-production ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно предипотребително икоуниреномическо
субтиучастие*
(making
before-consumption
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно посредническо икоуниреномическо субтиучастие* (making intermediationary ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно бизнес икоуниреномическо субтиучастие*
(making business ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно
алокативно икоуниреномическо субтиучастие* (making allocative
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно
икоуниреномическо
субтиучастие*
(individual
making
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно икоуниреномическо субтиучастие* (firm making ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено съзидателно икоуниреномическо субтиучастие*
(social making ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно усвоявано икоуниреномическо субтиучастие*
(making assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и съзидателно
създавано икоуниреномическо субтиучастие* (making gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното икоуниреномическо субтиучастие са (1) съзидателно сустатитно икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически субтисустатит), (2) съзидателно субстатно икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически
субтисубстат), (3) съзидателно запасово икоуниреномическо субтиучастие
(същото като съзидателен икоуниреномически субтизапас), (4) съзидателно
сустатантно икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен
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 съзидателното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)
Сустатитно
ИУРСУ

Субстатно
ИУРСУ

Запасово
ИУРСУ

Сустатантно
ИУРСУ

(икоуниреномически субтисустатит)

(икоуниреномически субтисубстат)

(икоуниреномически субтизапас)

(икоуниреномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИУРСУ]

[външно същество на
ИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИУРСУ

Сътворител-но
(пригодно)
запасово
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИУРСУ

(сътворителен
(сътворителен икоуниреномиикоуниреноми- чески субтизачески субтипас)
субстат)
[общо състоя[общо състоя[общо понятие
ние на цялост- [общо състоян- ние на външза състояние на ното същество
ие на вътреш- ното същество
ИУРСУ]
ното същество
на ИУРСУ]
на ИУРСУ]
на
ИУРСУ]
{икоуниреноми- {сустатитна
{запасова икоческа субти{субстатна
икоуниреномиуниреномипригодност}
ческа субтип- икоуниреноми- ческа субтическа субтиригодност}
пригодност}
(вид икоуниренопригодност}
мически специ- (вид специфант
(вид специфант)
(вид специна икоуниренофант на икоуфант на икоу- ниреномическа
мически сусниреномическа суперстанта)
тит)
субстанция)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатант)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРСУ

(сътворителен
икоуниреномически субтисубстантит)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИУРСУ]
{икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИУРСУ

(работен икоуниреномичес-ки
субтисустатит)

(работен икоуниреномически
субтисубстат)

(работен икоуниреномически субтизапас)

(работен икоуниреномически
субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова ико{субстатна
униреномиикоуниреномическа сметна ческа сметна
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(разновидност (разновидност
на форма на
на форма на
икоуниреноми- икоуниреномическа субстан- ческа суперстанта)
ция)

{сустатантна
икоуниреномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРСУ]
{икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИУРСУ

Творческо
(ползваемо)
субстатно
ИУРСУ

Творческо
(пол-зваемо)
запасово
ИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИУРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески
икореномически субтисубстат)

(творчески
икореномически субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРСУ

(изпълнителен
икоуниреномически субтисустатит)

(изпълнителен (изпълнителен
икоуниреноми- икоуниреномически субтически субтизасубстат)
пас)

(изпълнителен
икоуниреномически
субтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреноми- униреномичесческа субтика субтизадозадоволеност}
воленост}

{сустатантна
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически субтисубстан-тит)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатит)

(съзидателен
икоуниреномичес-ки субтисубстат)

(съзидателен
икоуниреномически субтизапас)

(съзидателен
икоуниреномически субтисустатант)

[вътрешно състояние на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същест-во на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното
същество на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
{запасова икоикоуниреномиуниреномическа субтииз- ческа субтигодност}
изгодност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРСУ
(изпълнителен
икоуниреномически субтисубстантит)
{икоуниреномическа субтизадоволеност}
[външно състояние на
ИУРСУ]
(вид икоуниреномическа форма)

{икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Изпълнително
Изпълнително
(задоволява-що) (задоволяващо)
сустатитно
субстатно
ИУРСУ
ИУРСУ
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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 (удовлетворяващо) сустатитно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) субстатно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно ИУРСУ

(унисъзидателен икоуниреномически субтисустатит)

(унисъзидателен икоуниреномически
субтисубстат)

(унисъзидател- (унисъзидателен
ен икоуниреикоуниреноминомически
чески
субтизапас)
субтисустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИУРСУ]

{сустатитна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
икоуниреномическасубти
удовлетвореност}

{запасова икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (making
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
съзидателно икоуниреномическо субтиучастие;
съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
съзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие.
СЪЗИДАТЕЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ*
(making
ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икоуниреномически субстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен съзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; съзидателна икономическа значимост (съ133
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------щото като съзидателен икономически субективит) и съзидателен икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически обективит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за съзидателно
икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически субтисубстантит) и съзидателно икоуниреномическо обтиучастие
(същото като съзидателен икоуниреномически обтисубстантит) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото участие (вж.) и
един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност*
(ecounirenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното икоуниреномическо участие е форма на съществуване
на съзидателната икоуниреномическа енергия* (making ecounirenomic
energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
съзидателна
икоуниреномическа
активност*
(making
ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично
опредметена съзидателна икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна икоуниреномическа потенциалност*
(making ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност).
Съзидателното икоуниреномическо участие акцентира върху дейността на
икоуниреномическия субект, който формира структурата на съзидателния
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 съзидателното икоуниреномическо участие са: (1) съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие (същото като съзидателен икоуниреномически трансцентит),
(2) съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие (същото като съзидателен икоуниреномически инцентит), (3) съзидателно центитално икоуниреномическо участие (същото като съзидателен икоуниреномически центит), (4) съзидателно уницентитално икоуниреномическо участие (същото
като съзидателен икоуниреномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е
посочено друго, под съзидателно икоуниреномическо участие обикновено се
подразбира съзидателното трансцентитално икоуниреномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномическо участие)

СЗ инцентитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически инцентит
(СЗ инцентитално
икоуниреномичес-

СЗ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтитрансцентит
(СЗ икоуниреномическа ценностност;
СЗ икоуниреномическа отдаденост)

СЗ инцентитално

СЗ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СЗ икоуниреномическа заделеност)

СЗ инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиинцентит
(СЗ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

СЗ центитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически центит
(СЗ центитално
икоуниреномическо участие)

ко участие)

СЗ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтицентит
(СЗ икоуниреномически диспотант)

икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиинцентит
(СЗ икоуниреномическа феност)

СЗ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтицентит
(СЗ центитална
икоуниреномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на съзидателното икоуниреномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СЗ – съзидателен; 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) съзидателно икоуниреномическо субтиучастие (съзидателен икоунирено135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически субтисубстантит) и (2) съзидателно икоуниреномическо обтиучастие (съзидателен икоуниреномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СЗ икономическа
значимост;
СЗ икономически
субективит

СЗ икотехномически принос;
СЗ икотехномически обективит

СЗ икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически субстантит

СЗ икономическа
субтизначимост;
СЗ икономически
субтисубективит;
СЗ икономическа
реализираност

СЗ икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтиобективит;
СЗ икотехномическа
реализираност

СЗ икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтисубстантит;
СЗ икоуниреномическа реализираност

СЗ икономическа
обтизначимост;
СЗ икономически
обтисубективит;
СЗ икономически
интерес

СЗ икотехномически обтипринос;
СЗ икотехномически обтиобективит;
СЗ икотехномическа
зададеност

СЗ икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтисубстантит;
СЗ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Съзидателно икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; 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 съзидателното икоуниреномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИУРУ
– икоуниреномическо участие)

Икоуниреномическо
участие
(ИУРУ)
(икоуниреномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРУ
(сътворителен
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Уницентитално ИУРУ

Трансцентитално ИУРУ

Инцентитално
ИУРУ

Центитално
ИУРУ

(икоуниреномически
уницентит)

(икоуниреномически трансцентит)

(икоуниреномически инцентит)

(икоуниреномически центит)

[цялостна определеност на
ИУРУ]

[вътрешна определеност на
ИУРУ]

[външна
определеност
на ИУРУ]

[общо понятие
за определност
на ИУРУ]

(вид икоуниреномически диспозит)

(вид икоуниреномическа същност)

вид икоуниреномическо явление)

(вид икоуниреномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИУРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИУРУ

(сътворителен
икоуниреномически уницентит)

(сътворителен
икоуниреномически трансцентит)

(сътворителен
икоуниреномически инцентит)

(сътворителен
икоуниреномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИУРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{униценитална {трансцениталикоуниреноми- на икоуниреноческа примическа пригодност}
годност}

{инценитална
икоуниреномическа пригодност}

{ценитална
икоуниреномическа пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икоуниреномическо явление)

(вид специфант
на икоуниреномически диспозант)

(вид специфант
на икоуниреномическа същност)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИУРУ
(работен
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИУРУ]
{икоуниреномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИУРУ

Работно (сметно)
трансцентитално ИУРУ

Работно (сметно) инцентитално ИУРУ

Работно (сметно) центитално
ИУРУ

(работен икоуниреномически
уницентит)

(работен икоуниреномически
трансцентит)

(работен икоуниреномически
инцентит)

(работен икоуниреномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИУРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{инцентитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическиски диспозит)

(разновидност на
форма на икоуниреномическа
същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИУРУ
(творчески
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИУРУ]
{икоуниреномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРУ

Творческо (ползваемо) центитално ИУРУ

(творчески икоуниреномически уницентит)

(творчески икоуниреномически
трансцентит)

(творчески икоуниреномически инцентит)

(творчески икоуниреномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{инцентитална икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност на
форма на икоуниреноми-ческа
същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРУ

(изпълнителен
икоуниреномически уницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически трансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически инцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически центит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИУРУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[външно състояние на външната определеност на ИУРУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИУРУ]

{икоуниреномическа задоволеност}

{уницентитална икоуниреномическа задоволеност}

{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид икоуниреномическа форма)

{инцентитал{центитална
на икоуниреноикоуниреномическа задово- мическа задоволеност}
леност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреномическа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически уницентит)

(съзидателен
икоуниреномически трансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически инцентит)

(съзидателен
икоуниреномически центит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРУ]

{уницентитална икоуниреномическа изгодност}

{трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{инцентитална икоуниреномическа изгодност}

{центитална
икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)

Изпълнително
(задоволяващо) ИУРУ
(изпълнителен
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ИУРУ]

Съзидателно
(изгодно)
ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)
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до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ (унисъзидателен
икоуниреноми(унисъзидатечески униценлен икоуниретит)
номически
[цялостно съссуб-стантит)
тояние на ця[цялостно съслостната опретояние на
деленост на
ИУРУ]
ИУРУ]
{икоунире{уницентиномическа
тална икоуниудовлетворереномическа
ност}
удовлетворе(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИУРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИУРУ
ИУРУ

(унисъзидателен
икоуниреномически трансцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икоуниреноми- икоуниреномически инцентит)
чески центит)

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИУРУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИУРУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИУРУ]

ност}

{трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{центитална
икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното икоуниреномическо участие са: съзидателно възпроизводствено икоуниреномическо участие* (making reproductional
ecounirenomic participation (share)), съзидателно производствено икоуниреномическо участие* (making production ecounirenomic participation (share)),
съзидателно разменно икоуниреномическо участие* (making exchange
ecounirenomic participation (share)), съзидателно разпределително икоуниреномическо участие* (making distributional ecounirenomic participation (share)),
съзидателно потребително икоуниреномическо участие* (making
consumption ecounirenomic participation (share)), съзидателно стопанствено
икоуниреномическо участие* (making protoeconomizing ecounirenomic
participation (share)), съзидателно следпроизводствено икоуниреномическо
участие* (making post-production ecounirenomic participation (share)), съзидателно предипотребително икоуниреномическо участие* (making beforeconsumption ecounirenomic participation (share)), съзидателно посредническо
икоуниреномическо участие* (making inter-mediationary ecounirenomic
participation (share)), съзидателно бизнес икоуниреномическо участие* (mak141
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(making business ecounirenomic participation (share)), съзидателно алокативно
икоуниреномическо участие* (making allocative ecounirenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно икоуниреномическо участие* (individual making ecounirenomic participation (share)), фирмено съзидателно икоуниреномическо участие* (firm making ecounirenomic participation
(share)), обществено съзидателно икоуниреномическо участие* (social
making ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно усвоявано икоуниреномическо участие*
(making assimilated ecounirenomic participation (share)) и съзидателно създавано икоуниреномическо участие* (making gived ecounirenomic participation
(share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното икоуниреномическо участие са (1) съзидателно
сустатитно икоуниреномическо участие (същото като съзидателен икоуниреномически сустатит), (2) съзидателно субстатно икоуниреномическо участие (същото като съзидателен икоуниреномически субстат), (3) съзидателно
запасово икоуниреномическо участие (същото като съзидателен икоуниреномически запас), (4) съзидателно сустатантно икоуниреномическо участие
(същото като съзидателен икоуниреномически сустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на съзидателното 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)

144

1045

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО 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
(ползваемо)
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) 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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{запасова икоуниреномическа изгодност}
(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)
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{сустатантна
икоуниреномическа изгодност}
(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СЪЗИДАТЕЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ
ecounirenomic participation (share)) (ки) – във:
съзидателно икоуниреномическо участие;
съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие;
съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие;
съзидателно уницентитално икоуниреномическо участие;
съзидателно центитално икоуниреномическо участие.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икокореномически обтиинцентит, съзидателна инцентитална икокореномическа заделеност, (*) – съзидателен инцентитален икокореномически ингредиент, който
на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен икокореномически субект* (substantivitical making
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтиинцентит) и съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтиинцентит) (както и
общо понятие за съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие (в
т.ч. и за съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос) и съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където съзидателната инцентитална
икономическа обтизначимост е съзидателна икономическа оценка на съзидателния инцентитален техномически обтипринос; една от разновидностите на
инцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икокореномическата съзидателност* (ecocorenomic makingness),
последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и
информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното инцентитално
икокореномическо обтиучастие е съзидателен икокореномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана субстантивностна съзидателена
оценка на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е обективносубстантивностна съзидателена икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical making ecocorenomic appraisement) на феноменно равнище. Съзидателното инцентиталното икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на съзидателната инцентитална обтиикокореномическа
енергия* (making incentital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна инцен1
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титална
обтиикокореномическа
активност*
(making
incentital
obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна инцентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна инцентитална
обтиикокореномическа потенциалност* (making incentital obtiecocorenomic
potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на съзидателното икокореномическо обтиучастие. (вж. фиг.
1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СЗ инцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически инцентит
(СЗ инцентитално икоуниреномическо участие)

СЗ инцентитално икокореномическо участие;
СЗ икокореномически инцентит
(СЗ инцентитално икокореномическо участие)

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

СЗ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиинцентит
(СЗ икоуниреномическа феност)

СЗ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтиинцентит
(СЗ икокореномическа феност)

СЗ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиинцентит

СЗ нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтиинцентит
(СЗ инцентитална икокореномическа заделеност)

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

(СЗ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното инцентитално икокореномическо обтиучастие са:
съзидателно възпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (making reproductional incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно производствено инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (making production incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно разменно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (making exchange incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно разпределително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (making distributional incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно потребително инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (making consumption incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно стопанствено инцентитално икокореномическо
обтиучастие*
(making
protoeconomizing
incentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно следпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (making post-production incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (making before-consumption
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно посредническо
инцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(making
intermediationary incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно бизнес инцентитално икокореномическо обтиучастие* (making
business incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (making allocative
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual
making incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm making
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено съзидателно
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (social making incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно инцентитално усвоявано икокореномическо
обтиучастие* (making assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и
съзидателно инцентитално създавано икокореномическо обтиучастие*
(making gived ecocorenomic obtiparticipation (subtishare)).
4
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното инцентитално икокореномическо обтиучастие са
(1) съзидателно сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (making sustatitic incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически обтисустатит*
(making incentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (making substatum incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически обтисубстат* (making incentital ecocorenomic
obtisubstatum)], (3) съзидателно запасово инцентитално икокореномическо
обтиучастие* (making stock incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически
обтизапас* (making incentital ecocorenomic obtistock)], (4) съзидателно сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (making
sustatantal incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически обтисустатант* (making
incentital ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното инцентитално икокореномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ИЦИКРОУ – инцентитално икокореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икокореномическо обтиучастие
(ИЦИКРОУ)
(инцентитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРОУ

Субстатно
ИЦИКРОУ

Запасово
ИЦИКРОУ

Сустатантно
ИЦИКРОУ

(инцентитален икокореномически
обтисустатит;

(инцентитален икокореномически обтисубстат;

(инцентитален икокореномически
обтизапас;

(инцентитален икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиинцентит) обтиинцентит)

сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРОУ]

[външно същество на
ИЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИКРОУ
(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ИЦИКРОУ

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа субскореномически
танция)
сустит)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИКРОУ
(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(творчески
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икокореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икокореномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икокореномически обтиинцентит)

творчески запасов икокореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икокореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова инценти-тална
икокореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРОУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРОУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтиинцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРОУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна инцентиталнаикокореноми-ческа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРОУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРОУ]
{инцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ИЦИКРОУ
сово
тантно
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
ИЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен икокорелен икокорелен икокоремически
номически
номически об- номически обобтисубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномически обтиин- обтиинцентит) обтиинцентит) чески обтиинцентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
{сустатитна
инцентицентитална
инцентиинцентитална
икокоикокореномитална
икокотална икокореномическа
ческа обтиуреномическа
реномическа
обтиудовледовлеобтиудовлеобтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
мическа супермически сусномически
субстанция)
станта)
тант)
сустит)

СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (making incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икокореномически субтиинцентит, съзидателна икокореномическа феност, (*) – съзидателен инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял)
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен
икокореномически субект* (substantivitical making ecocorenomic subject)] във
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтиинцентит) и съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като като
съзидателен икотехномически субтиинцентит) (както и общо понятие за съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост и съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос) и съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност
са негови разновидности), където съзидателната инцентитална икономическа
субтизначимост е икономическа оценка на съзидателния инцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата съзидателност* (ecocorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Съзидателното инцентитално икокореномическо субтиучастие е като съзидателен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка
на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е субективносубстантивностна съзидателна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical making ecocorenomic appraisement) на феноменно равнище. Съзидателното инцентиталното икокореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на съзидателната инцентитална субтиикокореномическа
енергия* (making incentital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна
инцентитална субтиикокореномическа активност* (making incentital
subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е
кинестично опредметена съзидателна инцентитална субтиикокореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна инцентитална субтиикокореномическа потенциалност* (making incentital
subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на съзидателното икокореномическо
субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СЗ инцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически инцентит
(СЗ инцентитално икоуниреномическо участие)

СЗ инцентитално икокореномическо участие;
СЗ икокореномически инцентит
(СЗ инцентитално икокореномическо участие)

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

СЗ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиинцентит
(СЗ икоуниреномическа феност)

СЗ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтиинцентит
(СЗ икокореномическа феност)

СЗ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиинцентит

СЗ нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтиинцентит
(СЗ инцентитална икокореномическа заделеност)

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

(СЗ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното инцентитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making reproductional incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно производствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making production incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно разменно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making exchange incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно разпределително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making distributional incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно потребително инцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(making
consumption
incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно стопанствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making protoeconomizing
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно следпроизводствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making postproduction incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно
предипотребително инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(making
before-consumption
incentital
ecocorenomic
subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно посредническо инцентитално икокореномическо
субтиучастие*
(making
intermediationary
incentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно бизнес инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making business incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно алокативно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making allocative incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (individual making incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (firm making incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (social making incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно инцентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (making incentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и съзидателно инцентитално създавано икокореномическо
15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (making incentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното инцентитално икокореномическо субтиучастие
са (1) съзидателно сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making sustatitic incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като съзидателен инцентитален икокореномически субтисустатит* (making incentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making substatum
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен
инцентитален икокореномически субтисубстат* (making incentital
ecocorenomic subtisubstatum)], (3) съзидателно запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making stock incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически субтизапас* (making incentital ecocorenomic subtistock)], (4)
съзидателно сустатантно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (making sustatantal incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като съзидателен инцентитален икокореномически субтисустатант* (making 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното инцентитално икокореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ИЦИКРСУ – инцентитално икокореномическо субтиучастие)

Инцентитално икокореномическо
субтиучастие
(ИЦИКРСУ)
(инцентитален икокореномически
субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИКРСУ

Субстатно
ИЦИКРСУ

Запасово
ИЦИКРСУ

Сустатантно
ИЦИКРСУ

(инцентитален икокореномически
субтисустатит;

(инцентитален
икокореномически субтисубстат;

(инцентитален
икокореномически субтизапас;

(инцентитален икокореномически
субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически
реномически
субтиинцентит) субтиинцентит)

сустатантен
икокореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРСУ]

[външно същество на
ИЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 инцентитална
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово
ИЦИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИКРСУ

(унисъзидателен инцентитален икокореномически
субтисустатит;
унисъзидателен сустатитен
икокореномически субтиинцентит)

(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 състояние на цялостното същество на
ИЦИКРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРСУ]

[цялостно състояние на външното същество
на
ИЦИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИКРСУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икокореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (making incentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), съзидателен икокореномически инцентит,
(*) – съзидателен инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен икокореномически субект* (substantivitical making ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономи23
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа дизюнкция) от съзидателна инцентитална икономическа значимост
(същото като съзидателен икономически инцентит) и съзидателен инцентитален икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически
инцентит) (както и общо понятие за съзидателно инцентитално икореномическо участие (в т.ч. и за съзидателна инцентитална икономическа значимост и съзидателен инцентитален икотехномически принос) и съзидателно
инцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където съзидателната инцентитална икономическа значимост е икономическа оценка на съзидателния инцентитални икотехномически принос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата съзидателност* (ecocorenomic makingness), последната като
състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в
съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтиинцентит и същото като съзидателна икокореномическа феност) и съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото
като съзидателен икокореномически обтиинцентит и като съзидателна инцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Съзидателното инцентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на
съзидателната инцентитална икокореномическа енергия (making incentital
ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна инцентитална икокореномическа активност* (making incentital ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна инцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна
инцентитална икокореномическа потенциалност* (making incentital
ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на съзидателното икокореномическо участие (вж.
фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СЗ инцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически инцентит
(СЗ инцентитално икоуниреномическо участие)

СЗ инцентитално икокореномическо участие;
СЗ икокореномически инцентит
(СЗ инцентитално икокореномическо участие)

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

СЗ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиинцентит
(СЗ икоуниреномическа феност)

СЗ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтиинцентит
(СЗ икокореномическа феност)

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

СЗ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиинцентит

СЗ нцентитално
икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтиинцентит
(СЗ инцентитална икокореномическа заделеност)

(СЗ инцентитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно инцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие (съзидателен
икокореномически субтиинцентит) и (2) съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие (съзидателен икокореномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното инцентитално икокореномическо участие са: съзидателно възпроизводствено инцентитално икокореномическо участие*
(making reproductional incentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно производствено инцентитално икокореномическо участие* (making
production incentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно разменно
инцентитално икокореномическо участие* (making exchange incentital
ecocorenomic participation (share)), съзидателно разпределително инцентитално икокореномическо участие* (making distributional incentital
ecocorenomic participation (share)), съзидателно потребително инцентитално икокореномическо участие* (making consumption incentital ecocorenomic
participation (share)), съзидателно стопанствено инцентитално икокореномическо участие* (making protoeconomizing incentital ecocorenomic
participation (share)), съзидателно следпроизводствено инцентитално икокореномическо участие* (making post-production incentital ecocorenomic
participation (share)), съзидателно предипотребително инцентитално икокореномическо участие* (making before-consumption incentital ecocorenomic
participation (share)), съзидателно посредническо инцентитално икокореномическо участие* (making intermediationary incentital ecocorenomic
participation (share)), съзидателно бизнес инцентитално икокореномическо
участие* (making business incentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно алокативно инцентитално икокореномическо участие* (making
allocative incentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно инцентитално икокореномическо участие* (individual
making incentital ecocorenomic participation (share)), фирмено съзидателно инцентитално икокореномическо участие* (firm making incentital
ecocorenomic participation (share)), обществено съзидателно инцентитално
икокореномическо участие* (social making incentital ecocorenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно инцентитално усвоявано икокореномическо
участие* (making incentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и съ26
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателно инцентитално създавано икокореномическо участие* (making
incentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното инцентитално икокореномическо участие са (1)
съзидателно сустатитно инцентитално икокореномическо участие*
(making sustatitic incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически сустатит* (making incentital
ecocorenomic sustatite)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икокореномическо участие* (making substatum incentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически субстат* (making incentital ecocorenomic substatum)], (3) съзидателно запасово
инцентитално икокореномическо участие* (making stock incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен инцентитален
икокореномически запас* (making incentital ecocorenomic stock)], (4) съзидателно сустатантно инцентитално икокореномическо участие* (making
sustatantal incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен инцентитален икокореномически сустатант* (making 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното инцентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИКРУ – инцентитално икокореномическо участие)

Инцентитално
икокореномическо участие
(ИЦИКРУ)
(инцентитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИКРУ

Субстатно
ИЦИКРУ

Запасово
ИЦИКРУ

Сустатантно
ИЦИКРУ

(инцентитален икокореномически
сустатит;

(инцентитален икокореномически субстат;

(инцентитален икокореномически
запас;

(инцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически инцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
инцентит)
инцентит)

сустатантен
икокореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИКРУ]

[външно същество на
ИЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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)

29

1077

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически инцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
игодноност}

{запасова 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
ряващо) запаряващо) 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)

СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически обтиинцентит, съзидателна инцентитална икореномическа заделеност, (*) –
съзидателен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно
равнище като обективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
съзидателен икореномически субект [на субстантивностен съзидателен
икореномически субект* (substantivitical making ecorenomic subject)] във ико34
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическото възпроизводство; общо понятие за съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтиинцентит и като съзидателен инцентитален икономически интерес) и съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтиинцентит и като съзидателна инцентитална
икотехномическа задаеност); една от разновидностите на инцентиталното
икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата съзидателност* (ecorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното инцентитално икореномическо
обтиучастие е съзидателен икореномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна съзидателна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical making
ecorenomic appraisement) на феноменно равнище. Съзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на съзидателната инцентитална обтиикореномическа енергия* (making incentital
obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената съзидателна инцентитална обтиикореномическа активност* (making incentital obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна инцентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна инцентитална обтиикореномическа потенциалност*
(making incentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икореномическо обтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на съзидателното инцентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост (съзидателен икономически обтиинцентит) и (2) съзидателен инцентитален икотехномически
обтипринос (съзидателен икотехномически обтиинцентит).
Съзидателната инцентитална икономическа обтизначимост и съзидателният инцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на съзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие (то е или съзидателна
инцентитална икономическа обтизначимост, или съзидателен инцентитален
икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват съзидателен инцентитален дялов икореномически обтидиспозат (making incentital partitionary ecorenomic obtidisposate)
(вид икореномически диспозат), а самото съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие е съзидателен инцентитален дялов икореномически
обтидиспозант (making incentital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид
икореномически диспозант). Специфично за определеността на съзидателния
инцентитален дялов икореномически обтидиспозант iobpardis (на съзидателното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на
съзидателната инцентитална икономическа обтизначимост iobpardis и съзидателния инцентитален икотехномически обтипринос iobpardis се намират
във взаимозависимост помежду си. В границите на съзидателния инцентитален
дялов икореномически обтидиспозат съзидателната инцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е съзидателна инцентитална икономическа оценка* (making incentital economic
estimatе) на съзидателния инцентитален икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата
икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
iobpardis = Eiobpardis (iobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eiobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), iobpardis =
tiobpardis е общата съзидателна инцентитална икономическа оценка на
съзидателния инцентитален икотехномически обтипринос (total making
incentital economic estimatе of the making incentital ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------iobpardis
aiobpardis =
iobpardis
е средната съзидателна инцентитална икономическа оценка на съзидателния инцентитален икотехномически обтипринос (average making
incentital economic estimatе of the making incentital ecotechnomic
obticontribution) и
miobpardis =

diobpardis
d iobpardis

е пределната съзидателна инцентитална икономическа оценка на съзидателния инцентитален икотехномически обтипринос (marginal making
incentital economic estimatе of the making incentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие са: съзидателно възпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (making reproductional incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно производствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (making production incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разменно инцентитално икореномическо обтиучастие*
(making exchange incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разпределително инцентитално икореномическо обтиучастие* (making
distributional incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно
потребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (making
consumption incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно
стопанствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (making
protoeconomizing incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно следпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие*
(making post-production incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (making before-consumption incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно посредническо инцентитално икореномическо
обтиучастие* (making intermediationary incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно бизнес инцентитално икореномическо обтиучастие* (making business incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно инцентитално икореномическо обтиучастие*
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(making allocative incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие* (individual making incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
фирмено съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие* (firm
making incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие* (social making
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно инцентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (making incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(obtishare)) и съзидателно инцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (making incentital gived ecorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие са
(1) съзидателно сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие* (making sustatitic incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически обтисустатит*
(making incentital ecorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие* (making substatum incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически обтисубстат* (making incentital ecorenomic obtisubstatum)], (3) съзидателно запасово инцентитално икореномическо обтиучастие* (making stock incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически обтизапас* (making
incentital ecorenomic obtistock)], (4) съзидателно сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие* (making sustatantal incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически обтисустатант* (making 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ИЦИРОУ – инцентитално икореномическо обтиучастие)

Инцентитално
икореномическо обтиучастие
(ИЦИРОУ)
(инцентитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРОУ

Субстатно
ИЦИРОУ

Запасово
ИЦИРОУ

Сустатантно
ИЦИРОУ

(инцентитален икореномически обтисустатит;

(инцентитален икореномически обтисубстат;

(инцентитален икореномически обтизапас;

(инцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

субстатен икореномически
обтиинцентит)

запасов икореномически обтиинцентит)

сустатитен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРОУ]

[външно същество на
ИЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (making incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически
субтиинцентит, съзидателна икореномическа феност, (*) – съзидателeн инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като
субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икореномически субект [на субстантивностен съзидателен икореномически
субект* (substantivitical making ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за съзидателна инцентитална икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтиинцентит и
като съзидателна икономическа феност) и съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтиинцентит и като съзидателна икотехномическа феност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от
конкретните изрази на икореномическата съзидателност* (ecorenomic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие е съзидателен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е
субективно-субстантивностна съзидателна икореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical making ecorenomic appraisement) на феноменно
равнище. Съзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие е
форма на съществуване на съзидателната инцентитална субтиикореномическа енергия* (making incentital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна
инцентитална субтиикореномическа активност* (making incentital
subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна инцентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна инцентитална
субтиикореномическа потенциалност* (making incentital subtiecorenomic
potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на съзидателното икореномическо субтиучастие. (вж. фиг.
1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ инцентитална
икономическа
значимост;
СЗ икономически
инцентит
(СЗ инцентитално
икономическо
участие;
СЗ инцентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на съзидателното инцентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие са (1)
съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост (съзидателен икономически субтиинцентит) и (2) съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос (съзидателен икотехномически субтиинцентит).
Съзидателната инцентитална икономическа субтизначимост и съзидателният инцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на съзидателното инцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост, или съзидателен инцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) и като двойка образуват съзидателен инцентитален дялов икореномически субтидиспозат (making incentital partitionary ecorenomic
subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие е съзидателен инцентитален дялов
икореномически субтидиспозант (making incentital partitionary ecorenomic
subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на съзидателния инцентиталния дялов икореномически субтидиспозант
isubpardis (на съзидателното икореномическо субтиучастие) е, че двете му
разновидности в лицето на съзидателната инцентитална икономическа субтизначимост isubpardis и съзидателния инцентитален икотехномически
субтипринос isubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на съзидателния инцентитален дялов икореномически субтидиспозат
съзидателната инцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е съзидателна инцентитална икономическа оценка* (making incentital economic estimatе) на съзидателния инцентитален
икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
isubpardis = Eisubpardis (isubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Eisubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), isubpardis =
tisubpardis е общата съзидателна инцентитална икономическа оценка на
съзидателния инцентитален икотехномически субтипринос (total making
incentital economic estimatе of the making incentital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------isubpardis
aisubpardis =
isubpardis
е средната съзидателна инцентитална икономическа оценка на съзидателния инцентитален икотехномически субтипринос (average making incentital economic estimatе of the making incentital ecotechnomic subticontribution)
и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната съзидателна инцентитална икономическа оценка на съзидателния инцентитален икотехномически субтипринос (marginal making
incentital economic estimatе of the making incentital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие са:
съзидателно възпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (making reproductional incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно производствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (making production incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно разменно инцентитално икореномическо субтиучастие* (making exchange incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
съзидателно разпределително инцентитално икореномическо субтиучастие* (making distributional incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
съзидателно потребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (making consumption incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
съзидателно стопанствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (making protoeconomizing incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно следпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (making post-production incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно предипотребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (making before-consumption incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно посредническо инцентитално икореномическо субтиучастие* (making intermediationary incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно бизнес инцентитално
икореномическо субтиучастие* (making business incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно алокативно инцентитално ико50
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо субтиучастие* (making allocative incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие* (individual making incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие* (firm making incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие* (social making incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно инцентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (making incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и съзидателно инцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (making incentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие са
(1) съзидателно сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие* (making sustatitic incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически субтисустатит*
(making incentital ecorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие* (making substatum incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически субтисубстат* (making incentital ecorenomic subtisubstatum)], (3) съзидателно запасово инцентитално икореномическо
субтиучастие* (making stock incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически субтизапас* (making incentital ecorenomic subtistock)], (4) съзидателно сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие* (making sustatantal
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен
инцентитален икореномически субтисустатант* (making incentital
ecorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното инцентитално икореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ИЦИРСУ – инцентитално икореномическо субтиучастие)

Инцентитално
икореномическо субтиучастие (ИЦИРСУ)
(инцентитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРСУ

Субстатно
ИЦИРСУ

Запасово
ИЦИРСУ

Сустатантно
ИЦИРСУ

(инцентитален икореномически субтисустатит;

(инцентитален
икореномически субтисубстат;

(инцентитален икореномически субтизапас;

(инцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

субстатен икореномически
субтиинцентит)

запасов икореномически
субтиинцентит)

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРСУ]

[външно същество на
ИЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

52

1100

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
ИЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРСУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(making incentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически инцентит, (*) – съзидателен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икореномически
субект [на субстантивностен съзидателен икореномически субект*
(substantivitical making ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за съзидателна инцентитална икономическа значимост (същото като съзидателен икономически инцентит) и съзидателен ин58
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически инцентит), както и общо понятие за съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически субтиинцентит и същото като съзидателна икореномическа феност) и съзидателно
инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икореномически обтиинцентит и като съзидателна инцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата съзидателност* (ecorenomic makingness), последната като
състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в
съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Съзидателното инцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на съзидателната инцентитална
икореномическа енергия (making incentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна инцентитална икореномическа активност* (making incentital ecorenomic
activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна инцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена съзидателна инцентитална икореномическа потенциалност* (making incentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателно инцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на съзидателното инцентитално икореномическо участие са (1) съзидателна инцентитална икономическа значимост (съзидателен икономически
инцентит) и (2) съзидателен инцентитален икотехномически принос (съзидателен икотехномически инцентит), а според общностния икореномически
статут негови разновидности са (1) съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие (съзидателен икореномически субтиинцентит) и (2) съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие (съзидателен икореномически обтиинцентит).
Съзидателната инцентитална икономическа значимост и съзидателният
инцентитален икотехномически принос като разновидности на съзидателното
инцентитално икореномическо участие (то е или съзидателна инцентитална
икономическа значимост, или съзидателен инцентитален икотехномически
принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват съзидателен инцентитален дялов икореномически диспозат (making
incentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а
самото съзидателно инцентитално икореномическо участие е съзидателен
инцентитален дялов икореномически диспозант (making incentital
partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на съзидателния инцентитален дялов икореномически
диспозант ipardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности
в лицето на съзидателната инцентитална икономическа значимост ipardis и
съзидателния инцентитален икотехномически принос ipardis се намират във
взаимозависимост помежду си. В границите на съзидателния инцентиталения
дялов икореномически диспозат съзидателната инцентитална икономическа
значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е съзидателна
инцентитална икономическа оценка* (making incentital economic estimatе)
на съзидателния инцентитални икотехномически принос (изпълняващ ролята
на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
ipardis = Eipardis (ipardis)
(вж. икономическа оценка), където Eipardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), ipardis =
tipardis е общата съзидателна инцентитална икономическа оценка на съ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателния инцентитален икотехномически принос (total making incentital
economic estimatе of the making incentital ecotechnomic contribution),
aipardis =

ipardis
ipardis

е средната съзидателна инцентитална икономическа оценка на съзидателния инцентитален икотехномически принос (average making incentital
economic estimatе of the making incentital ecotechnomic contribution) и
mipardis =

dipardis
d ipardis

е пределната съзидателна инцентитална икономическа оценка на съзидателния инцентитален икотехномически принос (marginal making
incentital economic estimatе of the making incentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното инцентитално икореномическо участие са: съзидателно възпроизводствено инцентитално икореномическо участие*
(making reproductional incentital ecorenomic participation (share)), съзидателно
производствено инцентитално икореномическо участие* (making production incentital ecorenomic participation (share)), съзидателно разменно инцентитално икореномическо участие* (making exchange incentital ecorenomic
participation (share)), съзидателно разпределително инцентитално икореномическо участие* (making distributional incentital ecorenomic participation
(share)), съзидателно потребително инцентитално икореномическо участие* (making consumption incentital ecorenomic participation (share)),
съзидателно стопанствено инцентитално икореномическо участие*
(making protoecono-mizing incentital ecorenomic participation (share)), съзидателно следпроизводствено инцентитално икореномическо участие*
(making post-production incentital ecorenomic participation (share)), съзидателно
предипотребително инцентитално икореномическо участие* (making
before-consumption incentital ecorenomic participation (share)), съзидателно
посредническо инцентитално икореномическо участие* (making
intermediationary incentital ecorenomic participation (share)), съзидателно бизнес
инцентитално икореномическо участие* (making business incentital
ecorenomic participation (share)), съзидателно алокативно инцентитално
икореномическо участие* (making allocative incentital ecorenomic participation
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно инцентитално икореномическо участие* (individual making incentital ecorenomic participation (share)),
фирмено съзидателно инцентитално икореномическо участие* (firm
making incentital ecorenomic participation (share)), обществено съзидателно
инцентитално икореномическо участие* (social making incentital ecorenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно инцентитално усвоявано икореномическо
участие* (making incentital assimilated ecorenomic participation (share)) и съзидателно инцентитално създавано икореномическо участие* (making incentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното инцентитално икореномическо участие са (1) съзидателно сустатитно инцентитално икореномическо участие* (making
sustatitic incentital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен
инцентитален икореномически сустатит* (making incentital ecorenomic
sustatite)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икореномическо
участие* (making substatum incentital ecorenomic participation (share)) [същото
като съзидателен инцентитален икореномически субстат* (making
incentital ecorenomic substatum)], (3) съзидателно запасово инцентитално
икореномическо участие* (making stock incentital ecorenomic participation
(share)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически запас*
(making incentital ecorenomic stock)], (4) съзидателно сустатантно инцентитално икореномическо участие* (making sustatantal incentital ecorenomic
participation (share)) [същото като съзидателен инцентитален икореномически сустатант* (making incentital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо
участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното инцентитално икореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИРУ – инцентитално икореномическо участие)

Инцентитално
икореномическо участие
(ИЦИРУ)
(инцентитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИРУ

Субстатно
ИЦИРУ

Запасово
ИЦИРУ

Сустатантно
ИЦИРУ

(инцентитален
икореномически сустатит;

(инцентитален
икореномически субстат;

(инцентитален икореномически запас;

(инцентитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически инцентит)

субстатен икореномически
инцентит)

запасов икореномически инцентит)

сустатитен
икореномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРУ]

[външно същество на
ИЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 инцентитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРУ
Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икореномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРУ
Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИЦИРУ

(съзидателен
(съзидателен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икореномически инцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
игодноност}

{запасова инценти-тална
икореномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 инценти-тална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икоуниреномически обтиинцентит, съзидателна инцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – съзидателен инцентитален икоуниреномически ингредиент,
който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на съзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен съзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical making
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; съзидателна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен
икономически обтиинцентит и като съзидателен инцентитален икономически интерес) и съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос (съ70
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------щото като съзидателен икотехномически обтиинцентит и като съзидателна
инцентитална икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно
единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо
обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата
съзидателност* (ecounirenomic makingness), последната като състояние на
пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на
възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Съзидателното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е съзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съцидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна съзидателна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical making
ecounirenomic appraisement) на феноменно равнище. Съзидателното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на съзидателната инцентитална обтиикоуниреномическа енергия* (making
incentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената съзидателна инцентитална обтиикоуниреномическа активност* (making incentital obtiecounirenomic
activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна инцентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена съзидателна инцентитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (making incentital obtiecounirenomic potentiality)
(вж. обтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икоуниреномическо обтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СЗ нцентитален
икотехномически
принос;
СЗ икотехномически инцентит
(СЗ инцентитално
икотехномическо
участие;
СЗ инцентитален
икотехномически
принос)

СЗ инцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически инцентит
(СЗ инцентитално икоуниреномическо участие)

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

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

СЗ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиинцентит
(СЗ икоуниреномическа феност)

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

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

СЗ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиинцентит
(СЗ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са:
съзидателно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making reproductional incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно производствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making production incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно разменно инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (making exchange incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно разпределително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making distributional incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно потребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making consumption incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно стопанствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making protoeconomizing incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно следпроизводствено
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making post-production
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making beforeconsumption incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно
посредническо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making
intermediationary incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно бизнес инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making
business incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making
allocative incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(individual making incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm
making incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social making
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно инцентитално усвоявано икоуниномическо
обтиучастие* (making incentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(obtishare)) и съзидателно инцентитално създавано икоуниреномическо
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиучастие* (making incentital gived ecounirenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие
са (1) съзидателно сустатитно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making sustatitic incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатит* (making incentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making substatum
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен
инцентитален икоуниреномически обтисубстат* (making incentital
ecounirenomic obtisubstatum)], (3) съзидателно запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making stock incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически обтизапас* (making incentital ecounirenomic obtistock)], (4)
съзидателно сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making sustatantal incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатант* (making incentital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо
обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ИЦИУРОУ – инцентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ИЦИУРОУ)
(инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРОУ

Субстатно
ИЦИУРОУ

Запасово
ИЦИУРОУ

Сустатантно
ИЦИУРОУ

(инцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
обтизапас;

(инцентит-ален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиинцентит)

субстатен икоуниреномически обтиинцентит)

запасов икоуниреномически обтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРОУ]

[външно същество на
ИЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРОУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически
обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

79

1127

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРОУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиигодноност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

80

1128

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРОУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРОУ
ИЦИУРОУ
во ИЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически
обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (making incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икоуниреномически субтиинцентит, съзидателна икоуниреномическа феност, (*) – съзидателен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно
равнище като субективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
съзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен съзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical making ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; съзидателна инценти81
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тална икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтиинцентит и като съзидателна икономическа феност) и съзидателен
инцентитален икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтиинцентит и като съзидателна икотехномическа феност),
взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност* (ecounirenomic makingness),
последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и
информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие е икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка
на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е субективносубстантивностна съзидателна икоуниреномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical making ecounirenomic appraisement) на феноменно равнище. Съзидателното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на
съществуване на съзидателната инцентитална субтиикоуниреномическа
енергия* (making incentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна
инцентитална субтиикоуниреномическа активност* (making incentital
subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е
кинестично опредметена съзидателна инцентитална субтиикоуниреномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна инцентитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (making incentital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икоуниреномическо субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СЗ нцентитален
икотехномически
принос;
СЗ икотехномически инцентит
(СЗ инцентитално
икотехномическо
участие;
СЗ инцентитален
икотехномически
принос)

СЗ инцентитално икоуниреномическо участие;СЗ икоуниреномически инцентит
(СЗ инцентитално икоуниреномическо участие)

СЗ- инцентитална
икономическа
субтизначимост;
СЗ икономически
субтиинцентит
(СЗ- икономическа
феност)

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

СЗ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиинцентит
(СЗ икоуниреномическа феност)

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

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

СЗ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиинцентит
(СЗ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: съзидателно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (making reproductional incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно производствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making production incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разменно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making exchange incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разпределително инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (making distributional incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно потребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making consumption
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно стопанствено
инцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(making
protoeconomizing incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making post-production incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно предипотребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making before-consumption incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно посредническо инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (making intermediationary incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно бизнес инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making business incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно алокативно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making allocative incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual
making incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm making
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social making
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно инцентитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (making incentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и съзидателно инцентитално създавано икоуниреномическо
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (making incentital gived ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие
са (1) съзидателно сустатитно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making sustatitic incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит* (making incentital ecounirenomic subtisustatite)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(making substatum incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстат*
(making incentital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) съзидателно запасово
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making stock incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически субтизапас* (making incentital ecounirenomic
subtistock)], (4) съзидателно сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making sustatantal incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически субтисустатант* (making incentital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ИЦИУРСУ – инцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ИЦИУРСУ)
(инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИУРСУ

Субстатно
ИЦИУРСУ

Запасово
ИЦИУРСУ

Сустатантно
ИЦИУРСУ

(инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиинцентит)

субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

запасов икоуниреномически субтиинцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИУРСУ]

[външно същество на
ИЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРСУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИУРСУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

88

1136

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

90

1138

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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)

СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (making incentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), съзидателен икоуниреномически инцентит,
(*) – съзидателен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен съзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical making ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; съзидателна инцентитална икономическа значимост (същото като икономически инцентит) и съзидателен инцентитален
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически инцентит), взети заедно като цялостно единство, както и общо понятие за съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически субтиинцентит и същото като съзидателна икоуниреномическа феност) и съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически обтиинцентит и
като съзидателна инцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност* (ecounirenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното инцентитално икоуниреномическо участие е
форма на съществуване на съзидателната инцентитална икоуниреномическа енергия (making incentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна инцентитална икоуниреномическа активност* (making incentital ecounirenomic
activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена
съзидателна инцентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна инцентитална икоуниреномическа
потенциалност* (making incentital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СЗ нцентитален
икотехномически
принос;
С икотехномически инцентит
(СЗ инцентитално
икотехномическо
участие;
СЗ инцентитален
икотехномически
принос)

СЗ инцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически инцентит
(СЗ инцентитално икоуниреномическо участие)

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

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

СЗ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиинцентит
(СЗ икоуниреномическа феност)

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

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

СЗ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиинцентит
(СЗ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на съзидателното инцентитално икоуниреномическо участие са (1) съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (съзидателен икоуниреномически
субтиинцентит) и (2) съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното инцентитално икоуниреномическо участие са: съзидателно възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (making reproductional incentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно производствено инцентитално икоуниреномическо участие*
(making production incentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно
разменно инцентитално икоуниреномическо участие* (making exchange
incentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно разпределително
инцентитално икоуниреномическо участие* (making distributional incentital
ecounirenomic participation (share)), съзидателно потребително инцентитално икоуниреномическо участие* (making consumption incentital
ecounirenomic participation (share)), съзидателно стопанствено инцентитално икоуниреномическо участие* (making protoeconomizing incentital
ecounirenomic participation (share)), съзидателно следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (making post-production incentital
ecounirenomic participation (share)), съзидателно предипотребително инцентитално икоуниреномическо участие* (making before-consumption incentital
ecounirenomic participation (share)), съзидателно посредническо инцентитално икоуниреномическо участие* (making intermediationary incentital
ecounirenomic participation (share)), съзидателно бизнес инцентитално икоуниреномическо участие* (making business incentital ecounirenomic participation
(share)), съзидателно алокативно инцентитално икоуниреномическо участие* (making allocative incentital ecounirenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие* (individual making incentital ecounirenomic participation (share)), фирмено
съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие* (firm making
incentital ecounirenomic participation (share)), обществено съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие* (social making incentital
ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно инцентитално усвоявано икоуниреномическо
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (making incentital assimilated ecounirenomic participation (share)) и съзидателно инцентитално създавано икоуниреномическо участие* (making
incentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното инцентитално икоуниреномическо участие са (1)
съзидателно сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие*
(making sustatitic incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически сустатит* (making incentital
ecounirenomic sustatite)], (2) съзидателно субстатно инцентитално икоуниреномическо участие* (making substatum incentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като съзидателен инцентитален икоуниреномически субстат* (making incentital ecounirenomic substatum)], (3) съзидателно запасово
инцентитално икоуниреномическо участие* (making stock incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен инцентитален
икоуниреномически запас* (making incentital ecounirenomic stock)], (4) съзидателно сустатантно инцентитално икоуниреномическо участие*
(making sustatantal incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като
съзидателен инцентитален икоуниреномически сустатант* (making
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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното инцентитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИУРУ – инцентитално икоуниреномическо участие)

Инцентитално
икоуниреномическо участие
(ИЦИУРУ)
(инцентитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ИЦИУРУ

Субстатно
ИЦИУРУ

Запасово
ИЦИУРУ

Сустатантно
ИЦИУРУ

(инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(инцентитален икоуниреномически
субстат;

(инцентитален икоуниреномически
запас;

(инцентитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически инцентит)

субстатен икоуниреномически инцентит)

запасов икоуниреномически инцентит)

[вътрешно същество на
ИЦИУРУ]

[външно същество на
ИЦИУРУ]

сустатантен
икоуниреномически инцентит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

[цялостно същество на
ИЦИУРУ]
(вид икоуниреномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРУ
(сътворителен
инцентитален
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
инцентитален
икоуниреномически сус-татит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(сътворителен
инцентитален
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
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИУРУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРУ

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
запас;

(работен инцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
инцентит)

работен субстатен икоуниреномически инцентит))

работен запасов
икоуниреномически инцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
инцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуни
реномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРУ
ИЦИУРУ
во ИЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически сустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически запас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически инцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически инцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икокореномически обтитрансцентит, съзидателна трансцентитална икокореномическа заделеност, (*) – съзидателен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен икокореномически субект* (substantivitical
making ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от съзидателна
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен
икономически обтитрансцентит и като съзидателен икономически интерес)
и съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като
съзидателен икотехномически обтитрансцентит и като съзидателна икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос) и съзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови
разновидности), където съзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост е съзидателна икономическа оценка на съзидателния трансцентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази
на икокореномическата съзидателност* (ecocorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното трансцентитално икокореномическо обтиучастие е съзидателен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка на същностно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е обективносубстантивностна съзидателна икокореномическа оценка* (objectivelysubstantivitical making ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Съзидателното трансцентитално икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на съзидателната трансцентитална обтиикокореномическа
енергия* (making transcentital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна
трансцентитална обтиикокореномическа активност* (making transcentital
obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна трансцентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална обтиикокореномическа потенциалност* (making transcentital
obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на съзидателното икокореномическо
обтиучастие (наред със съзидателното уницентитално икокореномическо
обтиучастие, съзидателното центитално икокореномическо обтиучастие и
104

1152

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателното инцентитално икокореномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго, под съзидателно икокореномическо обтиучастие обикновено се
подразбира съзидателното трансцентиталното икокореномическо обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СЗ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномическо участие)

СЗ трансцентитално икокореномическо участие;
СЗ икокореномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икокореномическо
участие;
СЗ икокореномическо участие)

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

СЗ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтитрансцентит
(СЗ икоуниреномическа ценностност;
СЗ икоуниреномическа отдаденост)

СЗ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтитрансцентит
(СЗ икокореномическа ценностност;
СЗ икокореномическа отдаденост)

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

СЗ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СЗ икоуниреномическа заделеност)

СЗ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореноми-чески обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СЗ икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното трансцентитално икокореномическо обтиучастие
са: съзидателно възпроизводствено трансцентитално икокореномическо
обтиучастие* (making reproductional transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно производствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (making production transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разменно трансцентитално
икокореномическо обтиучастие* (making exchange transcentital ecocorenomic
obtiparticipation
(obtishare)),
съзидателно
разпределително
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (making distributional
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно потребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (making
consumption transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно стопанствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(making protoeconomizing transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо
обтиучастие*
(making
post-production
transcentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (making before-consumption
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно посредническо трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (making
intermediationary transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно бизнес трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(making business transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(making allocative transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual making transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено съзидателно трансцентитално икокореномическо
обтиучастие* (firm making transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено съзидателно трансцентитално икокореномическо
обтиучастие* (social making transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
съзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (absolute
making transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (relative
making transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено съзидателно
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (labourly-determinate
making transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическоопределено съзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (physically-determinate making transcentital ecoucoenomic obtiparticipation
(obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно трансцентитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие* (making transcentital assimilated ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и съзидателно трансцентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (making transcentital gived ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното трансцентитално икокореномическо обтиучастие са (1) съзидателно сустатитно трансцентитално икокореномическо
обтиучастие* (making sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически
обтисустатит* (making transcentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(making substatum transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически обтисубстат*
(making transcentital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) съзидателно запасово
трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (making stock
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически обтизапас* (making transcentital
ecocorenomic obtistock)], (4) съзидателно сустатантно трансцентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(making
sustatantal
transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически обтисустатант* (making 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.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното 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 субссустит)
танция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИКРОУ
(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРОУ

(работен трансцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически обтитрансцентит)

работен запасов икокореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРОУ
(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)

113

1161

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ТЦИКРОУ
сово
тантно
ТЦИКРОУ
ТЦИКРОУ
ТЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икономически обкореномичесномически об- номически обтисубстат;
ки обтисустатизапас;
тисустатант;
тит;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокосустатантен
ен сустатитен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиобтитрансценобтитрансценчески обтитчески обтиттит)
тит)
рансцентит)
рансцентит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние
на вънтояние на обтояние на цярешното
същесшното същест- щото същество
лостното сътво
на
во на
на ТЦИКРОУ]
щество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
{субстатна
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална
икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
обтиудовлеобтиудовлеобтиудовлеобтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа субсмически сусмическа суперномически
танция)
тант)
станта)
сустит)

СЪЗИДАТЕЛНО
ТРАНСЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (making transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен
икокореномически субтитрансцентит, съзидателна икокореномическа
ценностност, съзидателна икокореномическа отдаденост, (*) – съзидателен
трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен ико115
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кореномически субект* (substantivitical making ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от съзидателна трансцентитална икономическа
субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтитрансцентит
и като съзидателна икономическа ценност) и съзидателен трансцентитален
икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически
субтитрансцентит и като съзидателно икотехномическо усърдие) (както и
общо понятие за съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост
и съзидателентрансцентитален икотехномически субтипринос) и съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно
с форномическата съставност са негови разновидности], където съзидателната трансцентитална икономическа субтизначимост е съзидателна икономическа оценка на съзидателния трансцентитален икотехномически субтипринос;
една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата съзидателност* (ecocorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното трансцентитално икокореномическо субтиучастие е съзидателен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка на същностно
равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна съзидателна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical making
ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Съзидателното трансцентитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на съзидателната трансцентитална субтиикокореномическа енергия* (making
transcentital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност)
и отношение на признаване на приложената съзидателна трансцентитална
субтиикокореномическа активност* (making transcentital subtiecocorenomic
activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна трансцентитална субтиикокореномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална субтиикокореномическа
потенциалност*
(making
transcentital
subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на съзидателното икокореномическо
субтиучастие (наред със съзидателното уницентитално икокореномическо
субтиучастие, съзидателното центитално икокореномическо субтиучастие
и съзидателното инцентитално икокореномическо субтиучастие). Ако не е
посочено друго, под съзидателно икокореномическо субтиучастие обикновено
се подразбира съзидателното трансцентитално икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

СЗ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномическо участие)

СЗ трансцентитално икокореномическо участие;
СЗ икокореномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икокореномическо
участие;
СЗ икокореномическо участие)

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

СЗ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтитрансцентит
(СЗ икоуниреномическа ценностност;
СЗ икоуниреномическа отдаденост)

СЗ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтитрансцентит
(СЗ икокореномическа ценностност;
СЗ икокореномическа отдаденост)

СЗ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтитрансцентит

СЗ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтитрансцентит

(СЗ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СЗ икоуниреноми-ческа заделеност)

(СЗ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СЗ икокореномическа заделеност)

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

Фиг. 1. Съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 съзидателното трансцентитално икокореномическо субтиучастие
са: възпроизводствено съзидателно трансцентитално икокореномическо
субтиучастие*
(making
reproductional
transcentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно производствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making production transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разменно трансцентитално
икокореномическо субтиучастие*
(making
exchange
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разпределително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making
distributional transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно потребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making consumption transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно стопанствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making protoeconomizing transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно следпроизводствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making post-production
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно предипотребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(making before-consumption transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно посредническо трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making intermediationary transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно бизнес трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making business transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно алокативно трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(making
allocative
transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (individual
making transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (firm making
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (social making
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
съзидателно
трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(absolute making transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и от119
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------носително съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (relative making transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), а
според факторната икономическа определеност – трудово-определено съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (labourlydeterminate making transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
физическо-определено съзидателно трансцентитално икокореномическо
субтиучастие* (physically-determinate making transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно трансцентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (making transcentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и съзидателно трансцентитално създавано икокореномическо субтиучастие* (making transcentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното трансцентитално икокореномическо субтиучастие са (1) съзидателно сустатитно трансцентитално икокореномическо
субтиучастие* (making sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически субтисустатит* (making transcentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно субстатно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making substatum transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като съзидателен трансцентитален икокореномически субтисубстат* (making transcentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) съзидателно запасово трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making stock
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически субтизапас* (making
transcentital ecocorenomic subtistock)], (4) съзидателно сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (making sustatantal
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически субтисустатант* (making
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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
сустит)
субстанция)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИКРСУ
(работен трансцентитален
икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(работен трансцентитален
икокореномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически субтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически субтитрансцентит)

работен запасов икокореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
субтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРСУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитална икокотална икокореномическа
реномическа
сметна субти- сметна субтизадоволеност} задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРСУ
(творчески
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРСУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически субтисус-татант;

творчески сустатитен икокореномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически субтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРСУ

(изпълнителен (изпълнителен
трансцентитаИзпълнително трансцентитален
икокорелен
икокорено(задоволяващо)
номически
мически субтиТЦИКРСУ
субтисустатит;
субстат;
(изпълнителен
изпълнителен
изпълнителен
трансцентитсустатитен
субстатен икоален икокореикокореномикореномически
номически субчески субтит- субтитрансцентисубстантит)
рансцентит)
тит)
[външно със[външно със[външно състотояние на
тояние на ця- яние на вътрешТЦИКРСУ]
лостното съното същество
{трансцентищество на
на ТЦИКРСУ]
тална икокоТЦИКРСУ]
реномическа
{субстатна
субтизадоволе- {сустатитна
трансцентитрансцентиност}
тална икокотална икоко(вид икокорено- реномическа
реномическа
мическа форма)
субтизадовосубтизадоволеност}
леност}
(вид форма на (вид форма на
икокореномиикокореноческа
субстанмически сусция)
тит)

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномичес-ки субтитрансцентит)

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРСУ]

{запасова
трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРСУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 субсмически сусмическа суперномически
танция)
тант)
станта)
сустит)

СЪЗИДАТЕЛНО
ТРАНСЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (making transcentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икокореномически
трансцентит, (*) – съзидателен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен
икокореномически субект* (substantivitical making ecocorenomic subject)] във
икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа дизюнкция) от съзидателна трансцентитална икономическа
значимост (същото като съзидателен икономически трансцентит) и съзидателен трансцентитален икотехномически принос (същото като съзидателен
икотехномически трансцентит) (както и общо понятие за съзидателно трансцентитално икореномическо участие (в т.ч. за съзидателна трансцентитална икономическа значимост и съзидателен трансцентитален икотехномически принос) и съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където съзидателната трансцентитална икономическа значимост е съзидателна
икономическа оценка на съзидателния трансцентитален икотехномическия
принос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата съзидателност* (ecocorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтитрансцентит и като съзидателна икокореномическа отдаденост) и съзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икокореномически обтитрансцентит и като съзидателна трансцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Съзидателното трансцентитално икокореномическо участие е форма на съществуване
на съзидателната трансцентитална икокореномическа енергия (making
transcentital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна трансцентитална икокореномическа активност* (making transcentital ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна трансцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална икокореномическа потенциалност*
(making transcentital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на съзидателното икокореномическо
участие (наред със съзидателното уницентитално икокореномическо участие, съзидателното центитално икокореномическо участие и съзидателното
инцентитално икокореномическо участие). Ако не е посочено друго, под съ-
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателно икокореномическо участие обикновено се подразбира съзидателното трансцентитално икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СЗ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномическо участие)

СЗ трансцентитално икокореномическо участие;
СЗ икокореномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икокореномическо
участие;
СЗ икокореномическо участие)

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

СЗ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтитрансцентит
(СЗ икоуниреномическа ценностност;
СЗ икоуниреномическа отдаденост)

СЗ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтитрансцентит
(СЗ икокореномическа ценностност;
СЗ икокореномическа отдаденост)

СЗ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтитрансцентит

СЗ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореноми-чески обтитрансцентит

(СЗ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СЗ икоуниреномическа заделеност)

(СЗ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СЗ икокореномическа заделеност)

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

Фиг. 1. Съзидателно трансцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие (съзидателен икокореномически субтитрансцентит) и (2) съзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие (съзидателен икокореномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното трансцентитално икокореномическо участие са:
съзидателно възпроизводствено трансцентитално икокореномическо
участие* (making reproductional transcentital ecocorenomic participation (share)),
съзидателно производствено трансцентитално икокореномическо участие* (making production transcentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно разменно трансцентитално икокореномическо участие* (making
exchange transcentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно разпределително трансцентитално икокореномическо участие* (making
distributional transcentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно потребително трансцентитално икокореномическо участие* (making
consumption transcentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно стопанствено трансцентитално икокореномическо участие* (making
protoeconomizing transcentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно
следпроизводствено трансцентитално икокореномическо участие*
(making post-production transcentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно предипотребително трансцентитално икокореномическо участие*
(making before-consumption transcentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно посредническо трансцентитално икокореномическо участие*
(making intermediationary transcentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно бизнес трансцентитално икокореномическо участие* (making
business transcentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно алокативно трансцентитално икокореномическо участие* (making allocative
transcentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно трансцентитално икокореномическо участие* (individual
making transcentital ecocorenomic participation (share)), фирмено съзидателно
трансцентитално икокореномическо участие* (firm making transcentital
ecocorenomic participation (share)), обществено съзидателно трансцентитално икокореномическо участие* (social making transcentital ecocorenomic
participation (share)) и т.н.

131

1179

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
съзидателно трансцентитално икокореномическо участие* (absolute
making transcentital ecocorenomic participation (share)) и относително съзидателно трансцентитално икокореномическо участие* (relative making
transcentital ecocorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено съзидателно трансцентитално
икокореномическо участие* (labourly-determinate making transcentital
ecocorenomic participation (share)) и физическо-определено съзидателно
трансцентитално икокореномическо участие* (physically-determinate
making transcentital ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно трансцентитално усвоявано икокореномическо участие* (making transcentital assimilated ecocorenomic participation
(share)) и съзидателно трансцентитално създавано икокореномическо
участие* (making transcentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното трансцентитално икокореномическо участие са
(1) съзидателно сустатитно трансцентитално икокореномическо участие* (making sustatitic transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото
като съзидателен трансцентитален икокореномически сустатит*
(making transcentital ecocorenomic sustatite)], (2) съзидателно субстатно
трансцентитално икокореномическо участие* (making substatum
transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен
трансцентитален икокореномически субстат* (making transcentital
ecocorenomic substatum)], (3) съзидателно запасово трансцентитално икокореномическо участие* (making stock transcentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като съзидателен трансцентитален икокореномически запас* (making transcentital ecocorenomic stock)], (4) съзидателно сустатантно
трансцентитално икокореномическо участие* (making sustatantal
transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен
трансцентитален икокореномически сустатант* (making 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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
икокореномически 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
изгодност}

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същесттво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{запасова
{субстатна
трансцентитрансцентитална икокотална икокореномическа
реномическа
изгодност}
игодноност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
су-перстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)

138

1186

{сустатантна трансцентитална икокореномическа изгодност}

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ТЦИКРУ
сово ТЦИКРУ
тантно
ТЦИКРУ
ТЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически за- номически сусстат;
пас;
ки сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномитрансцентит)
трансцентит)
чески трансчески трансцентит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние на обтояние на въттояние на вънрешното същес- шното същест- щото същество
на ТЦИКРУ]
тво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
{субстатна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
удовлетвоудовлетвоудовлетвоудовлетреност}
реност}
реност}
вореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокорена икокоренона икокореномически сусномически
мическа супермическа
тант)
сустит)
станта)
субстанция)

СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически
обтитрансцентит, съзидателна трансцентитална икореномическа заделеност, (*) – съзидателен трансцентитален икореномически ингредиент, който на
същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икореномически субект [на субстантивностен съзидателен икореномически субект* (substantivitical making ecorenomic
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтитрансцентит и като съзидателен трансцентитален
икономически интерес) и съзидателен трансцентитален икотехномически
обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтитрансцентит и
като съзидателна трансцентитална икотехномическа задаеност); една от
разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие (вж.)
и един от конкретните изрази на икореномическата съзидателност*
(ecorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената
икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие е съзидателен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка на същностно равнище или още е обективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка,
т.е. е обективно-субстантивностна съзидателна икореномическа оценка*
(objectively-substantivitical making ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Съзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие е
форма на съществуване на съзидателната трансцентитална обтиикореномическа енергия* (making transcentital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна трансцентитална обтиикореномическа активност* (making transcentital obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е
кинестично опредметена съзидателна трансцентитална обтиикореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална обтиикореномическа потенциалност* (making transcentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на съзидателното икореномическо обтиучастие (наред със съзидателното уницентитално икореномическо обтиучастие, съзидателното центитално икореномическо обтиучастие и съзидателното инцентитално икореномическо обтиучастие). Ако не е посочено
друго, под съзидателно икореномическо обтиучастие обикновено се подразбира съзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

СЗ трансцентитална икономическа субтизначимост;
СЗ икономически
субтитрансцентит

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

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

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

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

(СЗ икономическа
ценностност;
СЗ икономическа
ценност);

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

Фиг. 1. Съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на съзидателното трансцентиталното икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на съзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие са
(1) съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост (съзидателен икономически обтитрансцентит) и (2) съзидателен трансцентитален
икотехномически обтипринос (съзидателен икотехномически обтитрансцентит).
Съзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост и съзидателният трансцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на
съзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие (то е или съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост, или съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват съзидателен трансцентитален
дялов икореномически обтидиспозат (making transcentital partitionary
ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие е съзидателен трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант (making transcentital
partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на съзидателния трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на съзидателното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на съзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост tobpardis и съзидателния трансцентитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на съзидателния трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат съзидателната трансцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е съзидателна
трансцентитална икономическа оценка* (making transcentital economic
estimatе) на съзидателния 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 съзидателна трансцентитална икономическа оценка
на съзидателния трансцентитален икотехномически обтипринос (total
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------making transcentital economic estimatе of the making transcentital ecotechnomic
obticontribution),
atobpardis =

tobpardis
tobpardis

е средната съзидателна трансцентитална икономическа оценка на съзидателния трансцентитален икотехномически обтипринос (average making
transcentital economic estimatе of the making transcentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната съзидателна трансцентитална икономическа оценка на съзидателния трансцентитален икотехномически обтипринос (marginal
making transcentital economic estimatе of the making transcentital ecotechnomic
obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие са:
съзидателно възпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making reproductional transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно производствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making production transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно разменно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making exchange transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно разпределително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making distributional transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно потребително трансцентитално
икореномическо обтиучастие* (making consumption transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно стопанствено трансцентитално
икореномическо обтиучастие* (making protoeconomizing transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно следпроизводствено
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making post-production
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making beforeconsumption transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно
посредническо трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------intermediationary transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно бизнес трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making
business transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making
allocative transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (individual making transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
фирмено съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(firm making transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено
съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (social
making transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (absolute
making transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (relative
making transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (labourly-determinate making
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено
съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (physicallydeterminate making transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно трансцентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (making transcentital assimilated ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и съзидателно трансцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (making transcentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).

Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното трансцентитално икореномическо обтиучастие
са (1) съзидателно сустатитно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като съзидателен трансцентитален икореномически обтисустатит* (making transcentital ecorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making substatum
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен
трансцентитален икореномически обтисубстат* (making transcentital
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic obtisubstatum)], (3) съзидателно запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making stock transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически обтизапас* (making transcentital ecorenomic obtistock)], (4) съзидателно
сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (making
sustatantal transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
съзидателен трансцентитален икореномически обтисустатант* (making
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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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)

151

1199

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ТЦИРОУ]
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)

СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (making transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически субтитрансцентит, съзидателна икореномическа ценностност, съзидателна икореномическа отдаденост, (*) – съзидателен трансцентитален
икореномически ингредиент, който на същностно равнище като субективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икореномически субект [на субстантивностен съзидателен икореномически субект*
(substantivitical making ecorenomic subject)] във икореномическото възпроиз152
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство; общо понятие за съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтитрансцентит и
като съзидателна икономическа ценност) и съзидателен трансцентитален
икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически
субтитрансцентит и като съзидателно икотехномическо усърдие); една от
разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.)
и един от конкретните изрази на икореномическата съзидателност*
(ecorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената
икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие е съзидателен
икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е. е
субективно-субстантивностна съзидателна икореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical making ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Съзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие е
форма на съществуване на съзидателната трансцентитална субтиикореномическа енергия* (making transcentital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна трансцентитална субтиикореномическа активност* (making
transcentital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност).
То е кинестично опредметена съзидателна трансцентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална субтиикореномическа потенциалност* (making transcentital
subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на съзидателното икореномическо
субтиучастие (наред със съзидателното уницентитално икореномическо
субтиучастие, съзидателното центитално икореномическо субтиучастие и
съзидателното инцентиталното икореномическо субтиучастие). Ако не е
посочено друго, под съзидателно икореномическо субтиучастие обикновено се
подразбира съзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ трансцентитална икономическа значимост;
СЗ икономически
трансцентит
(СЗ трансцентитално икономическо участие;
СЗ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на съзидателното трансцентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие са
(1) съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост (съзидателен икономически субтитрансцентит) и (2) съзидателен трансцентитален
икотехномически субтипринос (съзидателен икотехномически субтитрансцентит).
Съзидателната трансцентитална икономическа субтизначимост и съзидателният трансцентитален икотехномически субтипринос като разновидности
на съзидателното трансцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или
съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост, или съзидателен
трансцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват съзидателен трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат (making transcentital partitionary
ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие е съзидателен трансцентитален дялов икореномически субтидиспозант (making transcentital
partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на съзидателния трансцентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на съзидателното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на съзидателната трансцентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и съзидателния трансцентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на съзидателния трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат съзидателната трансцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е съзидателна трансцентитална икономическа оценка* (making transcentital
economic estimatе) на съзидателния 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 съзидателна трансцентитална икономическа оценка
на съзидателния трансцентитален икотехномически субтипринос (total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------making transcentital economic estimatе of the making transcentital ecotechnomic
subticontribution),
atsubpardis =

tsubpardis
tsubpardis

е средната съзидателна трансцентитална икономическа оценка на съзидателния трансцентитален икотехномически субтипринос (average making transcentital economic estimatе of the making transcentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната съзидателна трансцентитална икономическа оценка на съзидателния трансцентитален икотехномически субтипринос (marginal
making transcentital economic estimatе of the making transcentital ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие са:
съзидателно възпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making reproductional transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно производствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making production transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разменно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making exchange transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разпределително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making distributional transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно потребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making consumption
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно стопанствено
трансцентитално
икореномическо
субтиучастие*
(making
protoeconomizing transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно следпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making post-production transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно предипотребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making before-consumption transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно посредническо трансцентитално
156

1204

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо субтиучастие* (making intermediationary transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно бизнес трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making business transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно алокативно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making allocative transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (individual
making transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (firm making
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (social making
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (absolute
making transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително
съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (relative
making transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (labourly-determinate making
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено
съзидателно
трансцентитално
икореномическо
субтиучастие*
(physically-determinate making transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно трансцентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (making transcentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и съзидателно трансцентитално създавано икореномическо
субтиучастие* (making transcentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното трансцентитално икореномическо субтиучастие
са (1) съзидателно сустатитно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически
субтисустатит* (making transcentital ecorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(making substatum transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото
като съзидателен трансцентитален икореномически субтисубстат* (making transcentital ecorenomic subtisubstatum)], (3) съзидателно запасово
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (making stock
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически субтизапас* (making transcentital
ecorenomic subtistock)], (4) съзидателно сустатантно трансцентитално
икореномическо субтиучастие* (making sustatantal transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален
икореномически субтисустатант* (making 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 съзидателното 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРСУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИРСУ
(работен трансцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИРСУ

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икореномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икореномически субтизапас;

(работен трансцентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтитрансцентит)

работен субстатен икореномически субтитрансцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИРСУ
(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИРСУ

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икореномически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтитрансцентит)

творчески субстатен икореномически субтитрансцентит)

творчески запасов икореномически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икореномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРСУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРСУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИРСУ
(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтиигодноност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
ТЦИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален 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 вътшното
същество
решното същесна ТЦИРСУ]
тво на
ТЦИРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (making transcentital ecorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически трансцентит,
(*) – съзидателен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икореномически субект [на субстантивностен съзидателен икореномически
субект* (substantivitical making ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за съзидателна трансцентитална икономическа значимост (същото като съзидателен икономически трансцентит) и
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателен трансцентитален икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически трансцентит), както и общо понятие за съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически субтитрансцентит и същото като съзидателна икореномическа ценностност и като съзидателна икореномическа отдаденост) и
съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като
съзидателен икореномически обтитрансцентит и като съзидателна трансцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие (вж.) и един от
конкретните изрази на икореномическата съзидателност* (ecorenomic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното трансцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на
съзидателната трансцентитална икореномическа енергия (making transcentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената съзидателна трансцентитална икореномическа активност* (making transcentital ecorenomic activity) (вж. икореномическа
активност). То е кинестично опредметена съзидателна трансцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна
трансцентитална икореномическа потенциалност* (making transcentital
ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на съзидателното икореномическо
участие (наред със съзидателното уницентитално икореномическо участие,
съзидателното центитално икореномическо участие и съзидателното инцентитално икореномическо участие). Ако не е посочено друго, под съзидателно икореномическо участие обикновено се подразбира съзидателното трансцентитално икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЗ трансцентитална икономическа значимост;
СЗ икономически
трансцентит
(СЗ трансцентитално икономическо участие;
СЗ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

СЗ трансцентитално икореномическо
субтиучастие;
СЗ икореномически
субтитрансцентит

(СЗ икореномическа ценностност;
СЗ икореномическа отдаденост)

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

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

Фиг. 1. Съзидателно трансцентитално икореномическо участие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 съзидателното трансцентитално икореномическо участие са (1)
съзидателна трансцентитална икономическа значимост (съзидателен икономически трансцентит) и (2) съзидателен трансцентитален икотехномически принос (съзидателен икотехномически трансцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) съзидателно
трансцентитално икореномическо субтиучастие (съзидателен икореномически субтитрансцентит) и (2) съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие (съзидателен икореномически обтитрансцентит).
Съзидателната трансцентитална икономическа значимост и съзидателният
трансцентитален икотехномически принос като разновидности на съзидателното трансцентитално икореномическо участие (то е или съзидателна трансцентитална икономическа значимост, или съзидателен трансцентитален икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват съзидателен трансцентитален дялов икореномически
диспозат (making transcentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото съзидателно трансцентитално икореномическо
участие е съзидателен трансцентитален дялов икореномически диспозант
(making transcentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически
диспозант). Специфично за определеността на съзидателния трансцентитален
дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че
двете му разновидности в лицето на съзидателната трансцентитална икономическа значимост tpardis и съзидателния трансцентитален икотехномически принос tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на съзидателния трансцентиталения дялов икореномически диспозат съзидателната трансцентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята
на икореномическо явление) е съзидателна трансцентитална икономическа
оценка* (making transcentital economic estimatе) на съзидателния 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 съзидателна трансцентитална икономическа оценка на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателния трансцентитален икотехномически принос (total making
transcentital economic estimatе of the making transcentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната съзидателна трансцентитална икономическа оценка на съзидателния трансцентитален икотехномически принос (average making transcentital economic estimatе of the making transcentital ecotechnomic contribution)
и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната съзидателна трансцентитална икономическа оценка на съзидателния трансцентитален икотехномически принос (marginal making
transcentital economic estimatе of the making transcentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното трансцентитално икореномическо участие са: съзидателно възпроизводствено трансцентитално икореномическо участие* (making reproductional transcentital ecorenomic participation (share)), съзидателно производствено трансцентитално икореномическо участие*
(making production transcentital ecorenomic participation (share)), съзидателно
разменно трансцентитално икореномическо участие* (making exchange
transcentital ecorenomic participation (share)), съзидателно разпределително
трансцентитално икореномическо участие* (making distributional transcentital ecorenomic participation (share)), съзидателно потребително
трансцентитално икореномическо участие* (making consumption transcentital
ecorenomic
participation
(share)),
съзидателно
стопанствено
трансцентитално икореномическо участие* (making protoecono-mizing
transcentital ecorenomic participation (share)), съзидателно следпроизводствено
трансцентитално икореномическо участие* (making post-production
transcentital ecorenomic participation (share)), съзидателно предипотребително трансцентитално икореномическо участие* (making before-consumption
transcentital ecorenomic participation (share)), съзидателно посредническо
трансцентитално икореномическо участие* (making intermediationary
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------transcentital ecorenomic participation (share)), съзидателно бизнес трансцентитално икореномическо участие* (making business transcentital ecorenomic
participation (share)), съзидателно алокативно трансцентитално икореномическо участие* (making allocative transcentital ecorenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно трансцентитално икореномическо участие* (individual making transcentital ecorenomic participation
(share)), фирмено съзидателно трансцентитално икореномическо участие* (firm making transcentital ecorenomic participation (share)), обществено
съзидателно трансцентитално икореномическо участие* (social making
transcentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
съзидателно трансцентитално икореномическо участие* (absolute making
transcentital ecorenomic participation (share)) и относително съзидателно
трансцентитално икореномическо участие* (relative making transcentital
ecorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено съзидателно трансцентитално икореномическо участие* (labourly-determinate making transcentital ecorenomic
participation (share)) и физическо-определено съзидателно трансцентитално икореномическо участие* (physically-determinate making transcentital
ecorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно трансцентитално усвоявано икореномическо
участие* (making transcentital assimilated ecorenomic participation (share)) и съзидателно трансцентитално създавано икореномическо участие* (making
transcentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното трансцентитално икореномическо участие са (1)
съзидателно сустатитно трансцентитално икореномическо участие*
(making sustatitic transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически сустатит* (making
transcentital ecorenomic sustatite)], (2) съзидателно субстатно трансцентитално икореномическо участие* (making substatum transcentital ecorenomic
participation (share)) [същото като съзидателен трансцентитален икореномически субстат* (making transcentital ecorenomic substatum)], (3) съзидателно запасово трансцентитално икореномическо участие* (making stock
transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен транс-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитален икореномически запас* (making transcentital ecorenomic stock)],
(4) съзидателно сустатантно трансцентитално икореномическо участие* (making sustatantal transcentital ecorenomic participation (share)) [същото
като съзидателен трансцентитален икореномически сустатант* (making
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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИРУ
(изпълнителен
трансцентитален икореномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИРУ

(изпълнителен
трансцентитален икореномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икореномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икореномическа задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ТЦИРУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИРУ
(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИРУ]
{трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ТЦИРУ
ТЦИРУ
ТЦИРУ

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически субстат;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ТЦИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (making transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен
икоуниреномически обтитрансцентит, съзидателна трансцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – съзидателен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на съзидателен икоуниреномически
субект [на субстантивностен съзидателен икоуниреномически субект*
(substantivitical making ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост
(същото като съзидателен икономически обтитрансцентит и като съзидате178
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен трансцентитален икономически интерес) и съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически
обтитрансцентит и като съзидателна трансцентитална икотехномическа
задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от
конкретните
изрази
на
икоуниреномическата
съзидателност*
(ecounirenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е съзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна съзидателна оценка на същностно равнище
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
съзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна съзидателна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical making ecounirenomic
appraisement) на същностно равнище. Съзидателното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на съзидателната
трансцентитална обтиикоуниреномическа енергия* (making transcentital
obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената съзидателна трансцентитална обтиикоуниреномическа активност* (making transcentital obtiecounirenomic activity)
(вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна трансцентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (making transcentital obtiecounirenomic
potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на съзидателното икоуниреномическо
обтиучастие (наред със съзидателното уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие, съзидателното центитално икоуниреномическо обтиучастие и
съзидателното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие). Ако не е
посочено друго, под съзидателно икоуниреномическо обтиучастие обикновено
се подразбира съзидателното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).

179

1227

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СЗ трансцентитална икономическа значимост;
СЗ икономически
трансцентит
(СЗ трансцентитално икономическо участие;
СЗ икономическа
значимост)

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

но икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномическо участие)

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

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

СЗ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтитрансцентит
(СЗ икоуниреномическа ценностност;
СЗ икоуниреномическа отдаденост)

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

СЗ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СЗ икоуниреномическа заделеност)

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

СЗ трансцентитал-

Фиг. 1. Съзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие
са: съзидателно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (making reproductional transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)),
съзидателно
производствено
трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(making
production
transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разменно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making exchange transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разпределително
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making distributional
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно потребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making
consumption transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(making protoeconomizing transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making post-production transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making before-consumption
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно посредническо трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making
intermediationary transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно бизнес трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(making business transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(making allocative transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (individual making transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено съзидателно трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (firm making transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено съзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social making transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
съзидателно трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие*
(absolute making transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и отно181
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сително съзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (relative making transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), а
според факторната икономическа определеност – трудово-определено съзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (labourlydeterminate making transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено съзидателно трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (physically-determinate making transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (making transcentital assimilated ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и съзидателно трансцентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (making transcentital gived ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) съзидателно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (making sustatitic transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисустатит* (making transcentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) съзидателно субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(making substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисубстат*
(making transcentital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) съзидателно запасово
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making stock
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически обтизапас* (making transcentital
ecounirenomic obtistock)], (4) съзидателно сустатантно трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(making
sustatantal
transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисустатант* (making 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 съзидателното 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)
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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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (making transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен
икоуниреномически субтитрансцентит, съзидателна икоуниреномическа
ценностност, съзидателна икоуниреномическа отдаденост, (*) – съзидателен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно
равнище като субективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
съзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен съзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical making ecounirenomic
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтитрансцентит и като съзидателна икономическа ценност) и съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтитрансцентит и като съзидателно икотехномическо усърдие), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност*
(ecounirenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е
съзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна съзидателна оценка на същностно равнище
или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна съзидателна
икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical making ecounirenomic
appraisement) на същностно равнище. Съзидателното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на съзидателната
трансцентитална субтиикоуниреномическа енергия* (making transcentital
subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна трансцентитална субтиикоуниреномическа активност* (making transcentital subtiecounirenomic
activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна трансцентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (making transcentital subtiecounirenomic
potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на съзидателното икоуниреномическо
субтиучастие (наред със съзидателното уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие, съзидателното центитално икоуниреномическо субтиучастие
и съзидателното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие). Ако не е
посочено друго, под съзидателно икоуниреномическо субтиучастие обикновено се подразбира съзидателното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

СЗ трансцентитална икономическа субтизначимост;
СЗ икономически
субтитрансцентит

СЗ трансцентита.лен икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтитрансцентит
(СЗ икотехномическа
ценностност;
СЗ икотехномическо
усърдие)

СЗ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтитрансцентит
(СЗ икоуниреномическа ценностност;
СЗ икоуниреномическа отдаденост)

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

СЗ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СЗ икоуниреномическа заделеност)

(СЗ икономическа
ценностност;
СЗ икономическа
ценност);

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

СЗ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномическо участие)

Фиг. 1. Съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите
разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: съзидателно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(making
reproductional
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно производствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making production transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разменно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making exchange
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разпределително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making
distributional transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно потребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making consumption transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making protoeconomizing transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making post-production
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(making before-consumption transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно посредническо трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making intermediationary transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно бизнес трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making business transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно алокативно трансцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(making
allocative
transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual
making transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm
making transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено
съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social
making transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(absolute making transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и от192
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------носително съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (relative making transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(labourly-determinate
making
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (physically-determinate
making transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (making transcentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и съзидателно трансцентитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (making transcentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) съзидателно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making sustatitic transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит*
(making
transcentital
ecounirenomic
subtisustatite)], (2) съзидателно субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making substatum transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстат* (making transcentital ecounirenomic
subtisubstatum)], (3) съзидателно запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making stock transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален
икоуниреномически субтизапас* (making transcentital ecounirenomic
subtistock)], (4) съзидателно сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making sustatantal transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен трансцентитален
икоуниреномически субтисустатант* (making 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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)

195

1243

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРСУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРСУ
ТЦИУРСУ
во ТЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРСУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
субтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (making transcentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икоуниреномически
трансцентит, (*) – съзидателен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
съзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен съзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical making ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; съзидателна трансцентитална икономическа значимост (същото като съзидателен икономически
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентит) и съзидателен трансцентитален икотехномически принос
(същото като съзидателен икотехномически трансцентит), взети в тяхното
цялостно единство, както и общо понятие за съзидателно трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически субтитрансцентит и същото като съзидателна икоуниреномическа
ценностност и като съзидателна икоуниреномическа отдаденост) и съзидателен трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически обтитрансцентит и като съзидателна трансцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от
разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и
един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност*
(ecounirenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното трансцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на съзидателната трансцентитална икоуниреномическа енергия (making transcentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна
трансцентитална икоуниреномическа активност* (making transcentital
ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично
опредметена съзидателна трансцентитална икоуниреномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна трансцентитална икоуниреномическа потенциалност* (making transcentital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на съзидателното икоуниреномическо
участие (наред със съзидателното уницентитално икоуниреномическо участие, съзидателното центитално икоуниреномическо участие и съзидателното инцентитално икоуниреномическо участие). Ако не е посочено друго, под
съзидателно икоуниреномическо участие обикновено се подразбира съзидателното трансцентитално икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЗ трансцентитална икономическа значимост;
СЗ икономически
трансцентит
(СЗ трансцентитално икономическо участие;
СЗ икономическа
значимост)

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

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

СЗ трансцентитален икотехномически принос;

СЗ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически трансцентит
(СЗ трансцентитално
икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномическо участие)

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

СЗ трансцентитален икотехномически субтипринос;
СЗ икотехномически субтитрансцентит

(СЗ икотехномическа ценностност;
СЗ икотехномическо усърдие)

СЗ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтитрансцентит
(СЗ икоуниреномическа ценностност;
СЗ икоуниреномическа отдаденост)

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

СЗ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтитрансцентит
(СЗ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СЗ икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на съзидателното трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) съзидателно
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (съзидателен икоуниреномически субтитрансцентит) и (2) съзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното трансцентитално икоуниреномическо участие са:
съзидателно възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо
участие* (making reproductional transcentital ecounirenomic participation
(share)), съзидателно производствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (making production transcentital ecounirenomic participation (share)),
съзидателно разменно трансцентитално икоуниреномическо участие*
(making exchange transcentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно
разпределително трансцентитално икоуниреномическо участие* (making
distributional transcentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно
потребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (making
consumption transcentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно стопанствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (making
protoeconomizing transcentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно
следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо участие*
(making post-production transcentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно предипотребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (making before-consumption transcentital ecounirenomic participation
(share)), съзидателно посредническо трансцентитално икоуниреномическо
участие* (making intermediationary transcentital ecounirenomic participation
(share)), съзидателно бизнес трансцентитално икоуниреномическо участие* (making business transcentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно алокативно трансцентитално икоуниреномическо участие*
(making allocative transcentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуално съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие* (individual making transcentital ecounirenomic participation (share)), фирмено съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие* (firm
making transcentital ecounirenomic participation (share)), обществено съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие* (social making
transcentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие* (absolute
making transcentital ecounirenomic participation (share)) и относително съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие* (relative making
transcentital ecounirenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие* (labourly-determinate making transcentital
ecounirenomic participation (share)) и физическо-определено съзидателно
трансцентитално икоуниреномическо участие* (physically-determinate
making transcentital ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно трансцентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (making transcentital assimilated ecounirenomic participation
(share)) и съзидателно трансцентитално създавано икоуниреномическо
участие* (making transcentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното трансцентитално икоуниреномическо участие са
(1) съзидателно сустатитно трансцентитално икоуниреномическо участие* (making sustatitic transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото
като съзидателен трансцентитален икоуниреномически сустатит* (making transcentital ecounirenomic sustatite)], (2) съзидателно субстатно
трансцентитално икоуниреномическо участие* (making substatum
transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстат* (making transcentital
ecounirenomic substatum)], (3) съзидателно запасово трансцентитално икоуниреномическо участие* (making stock transcentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически запас* (making transcentital ecounirenomic stock)], (4) съзидателно
сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие* (making
sustatantal transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен трансцентитален икоуниреномически сустатант* (making
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.

204

1252

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИУРУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически запас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

работен субстатен икоуниреномически
трансцентит))

работен запасов
икоуниреномически трансцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
трансцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална
икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална 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 СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Творческо (ползваемо) сустатитно ТЦИУРУ
Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

(творчески
трансцентитален икоуниреномически сустатит;
творчески сустатитен икоуниреномически
трансцентит)
[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]
{сустатитна
трансцентитална
икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРУ

(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)
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до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална
икоуниреномическа
задоволеност}
(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 суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
игодноност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
ТЦИУРУ
ТЦИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово ТЦИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
субстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
запас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икокореномически обтиуницентит, съзидателна уницентитална икокореномическа заделеност, (*) – съзидателен уницентитален икокореномически ингредиент,
който като обективна проекция количествено и едновременно на същностно
и феноменно равнище определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен икокореномически субект* (substantivitical making ecocorenomic subject)] във икокореномическото
възпроизводство; съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие и съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие, взети в
тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтиуницентит и като съзидателен уницентитален икономически интерес) и съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически
обтиуницентит и като съзидателен уницентитална икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за съзидателно уницентитално икореномическо
обтиучастие (в т.ч. и за съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост и съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос) и съзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с
форномическата съставност са негови разновидности), където съзидателната
уницентитална икономическа обтизначимост е съзидателна икономическа
оценка на съзидателния уницентиталния икотехномическия обтипринос; една
от разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата съзидателност*
(ecocorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Съзидателното уницентитално икокореномическо обтиучастие е съзидателен
икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна
съзидателна
икокореномическа
оценка*
(objectively-substantivitical making ecocorenomic appraisement). Съзидателното
1
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на
съзидателната уницентитална обтиикокореномическа енергия* (making
unicentital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна уницентитална обтиикокореномическа активност* (making unicentital obtiecocorenomic activity)
(вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна уницентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална обтиикокореномическа потенциалност* (making unicentital obtiecocorenomic potentiality) (вж.
обтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
съзидателното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СЗ уницентитално икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномически уницентит

СЗ уницентитално икокореномическо участие;
СЗ икокореномически уницентит

(СЗ уницентитално
икоуниреномическо участие)

(СЗ уницентитално
икокореномическо
участие)

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

СЗ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиуницентит
(СЗ икоуниреномически диспотит)

СЗ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтиуницентит

СЗ уницентитално икореномическо обтиучастие;
СЗ икореномически
обтиуницентит

СЗ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиуницентит
(СЗ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СЗ уницентитално икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтиуни-центит

(СЗ уницентитална
икореномическа
заделеност)

(СЗ икокореномически диспотит)

(СЗ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното уницентитално икокореномическо обтиучастие са:
съзидателно възпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making reproductional unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно производствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making production unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разменно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making exchange unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно разпределително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making distributional unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно потребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making consumption unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно стопанствено уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (making protoeconomizing unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно следпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making post-production unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително уницентитално
икокореномическо обтиучастие* (making before-consumption unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно посредническо уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making intermediationary unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно бизнес уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making business unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making allocative unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (individual making
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено съзидателно
уницентитално икокореномическо обтиучастие* (firm making unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (social making unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно уницентитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие* (making unicentital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и съзидателно уницентитално създавано икокореномическо
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиучастие* (making unicentital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното уницентитално икокореномическо обтиучастие
са (1) съзидателно сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making sustatitic unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като съзидателен уницентитален икокореномически обтисустатит* (making unicentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making substatum
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен
уницентитален икокореномически обтисубстат* (making unicentital
ecocorenomic obtisubstatum)], (3) съзидателно запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие* (making stock unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически обтизапас* (making unicentital ecocorenomic obtistock)], (4) съзидателно сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(making sustatantal unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като съзидателен уницентитален икокореномически обтисустатант*
(making 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното уницентитално икокореномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (УЦИКРОУ – уницентитално икокореномическо обтиучастие)

Уницентитално икокореномическо
обтиучастие
(УЦИКРОУ)
(уницентитален икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИКРОУ

Субстатно
УЦИКРОУ

Запасово
УЦИКРОУ

Сустатантно
УЦИКРОУ

(уницентитален икокореномически
обтисустатит;

(уницентитален икокореномически обтисубстат;

(уницентитален икокореномически
обтизапас;

(уницентитален икокореномически
обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтиуницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтиуниценобтиуницентит)
тит)

сустатантен
икокореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРОУ]

[външно същество на
УЦИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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)

11

1270

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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)

СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (making unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икокореномически субтиуницентит, съзидателен икокореномически диспотит, (*) –
съзидателен уницентитален икокореномически ингредиент, който като субективна проекция и едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икокореномически субект
[на
субстантивностен
съзидателен
икокореномически
субект*
12
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(substantivitical making ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие и
съзидателно инцентитално икокореномическо субтиучастие, взети в тяхното
цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтиуницентит и като съзидателен
икономически диспотит) и съзидателен уницентитален икотехномически
субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтиуницентит и
като съзидателен икотехномически диспотит) (както и общо понятие за съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост и съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос) и съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност
са негови разновидности), където съзидателната уницентитална икономическа
субтизначимост е икономическа оценка на съзидателния уницентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на уницентиталното
икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата съзидателност* (ecocorenomic makingness), последната като
състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в
съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Съзидателното уницентитално икокореномическо субтиучастие е съзидателен икокореномически ингредиент в качеството
му на субективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка или
още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
съзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна съзидателна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical making ecocorenomic
appraisement). Съзидателното уницентитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на съзидателната уницентитална субтиикокореномическа енергия* (making unicentital subtiecocorenomic energy) (вж.
субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна уницентитална субтиикокореномическа активност*
(making unicentital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа
активност). То е кинестично опредметена съзидателна уницентитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална субтиикокореномическа потенциалност*
(making unicentital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа
потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа страти13
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------фикационност представлява една от разновидностите на съзидателното икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

СЗ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СЗ икореномически обтиуницентит
(СЗ уницентитална
икореномическа
заделеност)

СЗ уницентитално икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномически уницентит

СЗ уницентитално икокореномическо участие;
СЗ икокореномически уницентит

(СЗ уницентитално
икоуниреномическо участие)

(СЗ уницентитално
икокореномическо
участие)

СЗ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиуницентит
(СЗ икоуниреномически диспотит)

СЗ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтиуницентит

СЗ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиуницентит
(СЗ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СЗ унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтиуни-центит

(СЗ икокореномически диспотит)

(СЗ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното уницентитално икокореномическо субтиучастие
са: възпроизводствено съзидателно уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (making reproductional unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно производствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (making production unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разменно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (making exchange unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разпределително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (making distributional unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно потребително уницентитално
икокореномическо субтиучастие* (making consumption unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно стопанствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (making protoeconomizing
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно следпроизводствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (making postproduction unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно
предипотребително уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(making before-consumption unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно посредническо уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (making intermediationary unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно бизнес уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (making business unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно алокативно уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (making allocative unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (individual making unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (firm making unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (social making unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно уницентитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (making unicentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и съзидателно уницентитално създавано икокореномическо
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (making unicentital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното уницентитално икокореномическо субтиучастие
са (1) съзидателно сустатитно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (making sustatitic unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически
субтисустатит* (making unicentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(making substatum unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически субтисубстат*
(making unicentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) съзидателно запасово
уницентитално икокореномическо субтиучастие* (making stock unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически субтизапас* (making unicentital ecocorenomic
subtistock)], (4) съзидателно сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (making sustatantal unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически субтисустатант* (making 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.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното уницентитално икокореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (УЦИКРСУ – уницентитално икокореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИКРСУ
Уницентитално икокореномическо
субтиучастие
(УЦИКРСУ)
(уницентитален икокореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИКРСУ

Запасово
УЦИКРСУ

Сустатантно
УЦИКРСУ

(уницентитален икокореномически субтисустатит;

(уницентитален (уницентитален
икокореномиикокореномически субтимически субтисубстат;
запас;

(уницентитален икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

субстатен икокореномически
субтиуницентит)

запасов икокореномически
субтиуницентит)

сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРСУ]

[външно същество на
УЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

18

1277

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 икокореномически
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)

21

1280

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРСУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
със-тояние 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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)

СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (making unicentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), съзидателен икокореномически уницентит,
(*) – съзидателен уницентитален икокореномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен икокореномически субект* (substantivitical making
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; съзидателно
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------уницентитално икокореномическо участие и съзидателно инцентитално икокореномическо участие, взети в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от съзидателна уницентитална икономическа значимост (същото като съзидателен икономически уницентит) и съзидателен уницентитален икотехномически принос (същото като
съзидателен икотехномически уницентит) [както и общо понятие за съзидателно уницентитално икореномическо участие (в т.ч. за съзидателна уницентитална икономическа значимост и съзидателен уницентитален икотехномически принос) и съзидателно уницентитално икоуниреномическо участие,
които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности],
където съзидателната уницентитална икономическа значимост е икономическа
оценка на съзидателния уницентитален икотехномическия принос; една от
разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие (вж.) и един
от конкретните изрази на икокореномическата съзидателност*
(ecocorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
То е и общо понятие за съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтиуницентит и
като съзидателен икокореномически диспотит) и съзидателен уницентитално икокореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икокореномически обтиуницентит и като съзидателен съзидател уницентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Съзидателното уницентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на съзидателната
уницентитална икокореномическа енергия (making unicentital ecocorenomic
energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна уницентитална икокореномическа активност*
(making unicentital ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност).
То е кинестично опредметена съзидателна уницентитална икокореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална икокореномическа потенциалност* (making unicentital ecocorenomic
potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СЗ уницентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически уницентит
(СЗ уницентитално
икоуниреномическо участие)

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

СЗ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиуницентит
(СЗ икоуниреномически диспотит)

СЗ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СЗ икореномически обтиуни-центит
(СЗ уницентитална
икореномическа
заделеност)

СЗ уницентитално икокореномическо участие;
СЗ икокореномически уницентит
(СЗ уницентитално
икокореномическо
участие)

СЗ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтиуницентит
(СЗ икокореномически диспотит)

СЗ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиуницентит
(СЗ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СЗ унирецентитално икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтиуни-центит
(СЗ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно уницентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие (съзидателен
икокореномически субтиуницентит) и (2) съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие (съзидателен икокореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното уницентитално икокореномическо участие са: съзидателно възпроизводствено уницентитално икокореномическо участие*
(making reproductional unicentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно производствено уницентитално икокореномическо участие*
(making production unicentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно
разменно уницентитално икокореномическо участие* (making exchange
unicentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно разпределително
уницентитално икокореномическо участие* (making distributional unicentital
ecocorenomic participation (share)), съзидателно потребително уницентитално икокореномическо участие* (making consumption unicentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно стопанствено уницентитално
икокореномическо участие* (making protoeconomizing unicentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно следпроизводствено уницентитално икокореномическо участие* (making post-production unicentital ecocorenomic participation (share)), съзидателно предипотребително уницентитално икокореномическо участие* (making before-consumption unicentital
ecocorenomic participation (share)), съзидателно посредническо уницентитално икокореномическо участие* (making intermediationary unicentital
ecocorenomic participation (share)), съзидателно бизнес уницентитално икокореномическо участие* (making business unicentital ecocorenomic participation
(share)), съзидателно алокативно уницентитално икокореномическо участие* (making allocative unicentital ecocorenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно уницентитално икокореномическо участие* (individual making unicentital ecocorenomic participation (share)), фирмено
съзидателно уницентитално икокореномическо участие* (firm making
unicentital ecocorenomic participation (share)), обществено съзидателно уницентитално икокореномическо участие* (social making unicentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно уницентитално усвоявано икокореномическо
участие* (making unicentital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателно уницентитално създавано икокореномическо участие* (making unicentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното уницентитално икокореномическо участие са (1)
съзидателно сустатитно уницентитално икокореномическо участие*
(making sustatitic unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически сустатит* (making unicentital ecocorenomic sustatite)], (2) съзидателно субстатно уницентитално икокореномическо участие* (making substatum unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически
субстат* (making unicentital ecocorenomic substatum)], (3) съзидателно запасово уницентитално икокореномическо участие* (making stock unicentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален
икокореномически запас* (making unicentital ecocorenomic stock)], (4) съзидателно сустатантно уницентитално икокореномическо участие* (making
sustatantal unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален икокореномически сустатант* (making unicentital
ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното уницентитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИКРУ – уницентитално икокореномическо участие)

Уницентитално икокореномическо
участие
(УЦИКРУ)
(уницентитален икокореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИКРУ

Субстатно
УЦИКРУ

Запасово
УЦИКРУ

Сустатантно
УЦИКРУ

(уницентитален икокореномически
сустатит;

(уницентитален икокореномически субстат;

(уницентитален икокореномически
запас;

(уницентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически уницентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
уницентит)
уницентит)

сустатантен
икокореномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРУ]

[външно същество на
УЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 икокореномически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
УЦИКРУ]
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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)

СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически обтиуницентит, съзидателна уницентитална икореномическа заделеност, (*)
– съзидателен уницентитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено и едновременно на същностно и феноменно
равнище определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икореномически субект [на
субстантивностен съзидателен икореномически субект* (substantivitical
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------making ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие и съзидателно инцентитално икореномическо обтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; общо
понятие за съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтиуницентит и като съзидателен уницентитален икономически интерес) и съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтиуницентит и като съзидателен уницентитална икотехномическа зададеност);
една от разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата съзидателност*
(ecorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената
икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателото уницентитално икореномическо обтиучастие е съзидателен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е обективносубстантивностна икореномическа съзидателна оценка* (objectivelysubstantivitical making ecorenomic appraisement). Съзидателното уницентиталното икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на съзидателната уницентитална обтиикореномическа енергия* (making unicentital
obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената съзидателна уницентитална обтиикореномическа активност* (making unicentital obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна уницентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална обтиикореномическа потенциалност*
(making unicentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СЗ уницентитал.на икономическа субтизначимост;
СЗ икономически
субтиуницентит
(СЗ икономически
диспотит)

СЗ уницентитална икономическа
обтизначи-мост;
СЗ икономически
обтиуницентит
(СЗ уницентитална
икономическа заделеност;
СЗ уницентитален
икономически интерес)

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на съзидателното уницентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на съзидателното уницентитално икореномическо обтиучастие са (1)
съзидателна уницентитална икономическа обтизначимост (съзидателен икономически обтиуницентит) и (2) съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос (съзидателен икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното уницентитално икореномическо обтиучастие са:
съзидателно възпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (making reproductional unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно производствено уницентитално икореномическо
обтиучастие* (making production unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно разменно уницентитално икореномическо обтиучастие* (making exchange unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно разпределително уницентитално икореномическо обтиучастие* (making distributional unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно потребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (making consumption unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно стопанствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (making protoeconomizing unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно следпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (making post-production unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (making before-consumption unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно посредническо уницентитално
икореномическо обтиучастие* (making intermediationary unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно бизнес уницентитално
икореномическо обтиучастие* (making business unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно уницентитално икореномическо обтиучастие* (making allocative unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие* (individual making unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие* (firm making unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие* (social making unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно уницентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (making unicentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и съзидателно уницентитално създавано икореномическо обтиучастие* (making unicentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното уницентитално икореномическо обтиучастие са
(1) съзидателно сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие* (making sustatitic unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически обтисустатит*
(making unicentital ecorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие* (making substatum unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически обтисубстат* (making unicentital ecorenomic obtisubstatum)], (3) съзидателно запасово уницентитално икореномическо обтиучастие* (making stock unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически обтизапас*
(making unicentital ecorenomic obtistock)], (4) съзидателно сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие* (making sustatantal unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически обтисустатант* (making 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното уницентитално икореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (УЦИРОУ – уницентитално икореномическо обтиучастие)

Уницентитално икореномическо обтиучастие
(УЦИРОУ)
(уницентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИРОУ

Субстатно
УЦИРОУ

Запасово
УЦИРОУ

Сустатантно
УЦИРОУ

(уницентитален икореномически обтисустатит;

(уницентитален икореномически обтисубстат;

(уницентитален икореномически обтизапас;

(уницентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

субстатен икореномически
обтиуницентит)

запасов икореномически обтиуницентит)

сустатитен
икореномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИРОУ]

[външно същество на
УЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИРОУ
(сътворителен
уницентит-ален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРОУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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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до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 униценти-тална
икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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)

СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (making unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически
субтиуницентит, съзидателен икореномически диспотит, (*) – съзидателен
уницентитален икореномически ингредиент, който като субективна проекция и
едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на съзидателен икореномически субект [на субстантивностен
съзидателен икореномически субект* (substantivitical making ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; съзидателно уницентитално
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икореномическо субтиучастие и съзидателно инцентитално икореномическо
субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтиуницентит и като съзидателен икономически
диспотит) и съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос
(същото като съзидателен икотехномически субтиуницентит и като съзидателен икотехномически диспотит); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на
икореномическата съзидателност* (ecorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие е съзидателен икореномически ингредиент в качеството
му на субективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка или
още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
съзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна съзидателна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical making ecorenomic
appraisement). Съзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие
е форма на съществуване на съзидателната уницентитална субтиикореномическа енергия* (making unicentital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна уницентитална субтиикореномическа активност* (making
unicentital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То
е кинестично опредметена съзидателна уницентитална субтиикореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална субтиикореномическа потенциалност* (making unicentital
subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на съзидателното уницентитално
икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на съзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие са
(1) съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост (съзидателен
икономически субтиуницентит) и (2) съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос (съзидателен икотехномически субтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие са:
съзидателно възпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (making reproductional unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно производствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (making production unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разменно уницентитално икореномическо субтиучастие* (making exchange unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разпределително уницентитално икореномическо субтиучастие* (making distributional unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
съзидателно потребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (making consumption unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
съзидателно стопанствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (making protoeconomizing unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно следпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (making post-production unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно предипотребително уницентитално
икореномическо субтиучастие* (making before-consumption unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно посредническо уницентитално икореномическо субтиучастие* (making intermediationary
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно бизнес уницентитално икореномическо субтиучастие* (making business unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно алокативно уницентитално икореномическо субтиучастие* (making allocative unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие* (individual making
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно
уницентитално икореномическо субтиучастие* (firm making unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие* (social making unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
49

1308

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно уницентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (making unicentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и съзидателно уницентитално създавано икореномическо субтиучастие* (making unicentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие са
(1) съзидателно сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие* (making sustatitic unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически субтисустатит*
(making unicentital ecorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно субстатно
уницентитално икореномическо субтиучастие* (making substatum unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически субтисубстат* (making unicentital ecorenomic
subtisubstatum)], (3) съзидателно запасово уницентитално икореномическо
субтиучастие* (making stock unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически субтизапас* (making unicentital ecorenomic subtistock)], (4) съзидателно сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие* (making sustatantal
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен
уницентитален икореномически субтисустатант* (making 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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното уницентитално икореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИРСУ – уницентитално икореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИРСУ
Уницентитално икореномическо
субтиучастие
(УЦИРСУ)
(уницентитален икореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИРСУ

Запасово
УЦИРСУ

Сустатантно
УЦИРСУ

(уницентитален икореномически субтисустатит;

(уницентитален
(уницентитикореномически ален икореносубтисубстат;
мически субтизапас;

(уницентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически
субтиуницентит) съ[цялостно

субстатен икореномически
субтиуницентит)

запасов икореномически
субтиуницентит)

щество на
УЦИРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИРСУ]

[външно същество на
УЦИРСУ]

сустатитен
икореномически
субтиуницен[общотит)
понятие

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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}

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРСУ
(работен уницентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРСУ

Работно (сметно)
субстатно
УЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРСУ

(работен уницентитален
икореномически субтисустатит;

(работен уницентитален икореномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически субтизапас;

(работен уницентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиуницентит)

работен субстатен икореномически субтиуницентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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)

СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (making unicentital ecorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически уницентит,
(*) – съзидателен уницентитален икореномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икореномически субект [на субстантивностен съзидателен икореномически субект* (substantivitical making ecorenomic subject)]
във икореномическото възпроизводство; съзидателно уницентитално икореномическо участие и съзидателно инцентитално икореномическо участие,
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за съзидателна уницентитална икономическа значимост (същото като съзидателен икономически уницентит) и съзидателен уницентитален икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически уницентит), както и общо понятие за
съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически субтиуницентит и като съзидателен икореномически диспотит) и съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие
(същото като съзидателен икореномически обтиуницентит и като съзидателна уницентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от
разновидностите на уницентиталното икореномическо участие (вж.) и един
от конкретните изрази на икореномическата съзидателност* (ecorenomic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното уницентиталното икореномическо участие е форма на съществуване на
съзидателната уницентитална икореномическа енергия (making unicentital
ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване
на приложената съзидателна уницентитална икореномическа активност*
(making unicentital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е
кинестично опредметена съзидателна уницентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална
икореномическа потенциалност* (making unicentital ecorenomic potentiality)
(вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
съзидателното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СЗ уницентитална икономическа
значимост;
СЗ икономически
уницентит
(СЗ уницентитално
икономическо
участие;
СЗ уницентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателно уницентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на съзидателното уницентитално икореномическо участие са (1) съзидателна уницентитална икономическа значимост (съзидателен икономически инцентит) и (2) съзидателен уницентитален икотехномически принос
(съзидателен икотехномически инцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) съзидателно уницентитално икореномическо субтиучастие (съзидателен икореномически субтиуницентит) и
(2) съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие (съзидателен
икореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното уницентитално икореномическо участие са: съзидателно възпроизводствено уницентитално икореномическо участие*
(making reproductional unicentital ecorenomic participation (share)), съзидателно
производствено уницентитално икореномическо участие* (making production unicentital ecorenomic participation (share)), съзидателно разменно уницентитално икореномическо участие* (making exchange unicentital
ecorenomic participation (share)), съзидателно разпределително уницентитално икореномическо участие* (making distributional unicentital ecorenomic
participation (share)), съзидателно потребително уницентитално икореномическо участие* (making consumption unicentital ecorenomic participation
(share)), съзидателно стопанствено уницентитално икореномическо участие* (making protoecono-mizing unicentital ecorenomic participation (share)),
съзидателно следпроизводствено уницентитално икореномическо участие* (making post-production unicentital ecorenomic participation (share)), съзидателно предипотребително уницентитално икореномическо участие*
(making before-consumption unicentital ecorenomic participation (share)), съзидателно посредническо уницентитално икореномическо участие* (making
intermediationary unicentital ecorenomic participation (share)), съзидателно бизнес уницентитално икореномическо участие* (making business unicentital
ecorenomic participation (share)), съзидателно алокативно уницентитално
икореномическо участие* (making allocative unicentital ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно уницентитално икореномическо участие* (individual making unicentital ecorenomic participation
(share)), фирмено съзидателно уницентитално икореномическо участие*
(firm making unicentital ecorenomic participation (share)), обществено съзида-
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телно уницентитално икореномическо участие* (social making unicentital
ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно уницентитално усвоявано икореномическо
участие* (making unicentital assimilated ecorenomic participation (share)) и съзидателно уницентитално създавано икореномическо участие* (making
unicentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното уницентитално икореномическо участие са (1)
съзидателно сустатитно уницентитално икореномическо участие*
(making sustatitic unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически сустатит* (making unicentital
ecorenomic sustatite)], (2) съзидателно субстатно уницентитално икореномическо участие* (making substatum unicentital ecorenomic participation
(share)) [същото като съзидателен уницентитален икореномически субстат* (making unicentital ecorenomic substatum)], (3) съзидателно запасово
уницентитално икореномическо участие* (making stock unicentital
ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален
икореномически запас* (making unicentital ecorenomic stock)], (4) съзидателно сустатантно уницентитално икореномическо участие* (making sustatantal unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен
уницентитален икореномически сустатант* (making unicentital ecorenomic
sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното уницентитално икореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИРУ – уницентитално икореномическо участие)

Уницентитално икореномическо участие
(УЦИРУ)
(уницентитален икореномически субстантит)

Сустатитно
УЦИРУ

Субстатно
УЦИРУ

Запасово
УЦИРУ

Сустатантно
УЦИРУ

(уницентитален икореномически сустатит;

(уницентитален икореномически субстат;

(уницентитален икореномически запас;

(уницентитален икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически уницентит)

субстатен икореномически
уницентит)

запасов икореномически
уницентит)

сустатитен
икореномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИРУ]

[вътрешно същество на
УЦИРУ]

[външно същество на
УЦИРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Сътворително
(пригодно) сустатитно УЦИРУ
Сътворително
(пригодно)
УЦИРУ
(сътворителен
уницентитален
икореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа пригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) запасово УЦИРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРУ

(сътворителен
(сътворителен
уницентитален
уницентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
уницентит)

сътворителен
запасов икореномически уницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа пригодност}

{запасова униценти-тална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икоуниреномически обтиуницентит, съзидателна уницентитална икоуниреномическа
заделеност, (*) – съзидателен уницентитален икоуниреномически ингредиент,
който като обективна проекция количествено и едновременно на същностно
и феноменно равнище определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен съзидателен икоуниреномически
субект* (substantivitical making ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; съзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие,
взети в тяхното цялостно единство; съзидателна уницентитална икономичес68
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ка обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтиуницентит и
като съзидателен уницентитален икономически интерес) и съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтиуницентит и като съзидателна уницентитална икотехномическа зададеност), взети в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност* (ecounirenomic
makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е съзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е обективносубстантивностна съзидателна икоуниреномическа оценка* (objectivelysubstantivitical making ecounirenomic appraisement). Съзидателното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на съзидателната уницентитална обтиикоуниреномическа енергия* (making unicentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна уницентитална обтиикоуниреномическа активност* (making unicentital obtiecounirenomic activity)
(вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна уницентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (making unicentital obtiecounirenomic potentiality) (вж.
обтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите
на съзидателното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СЗ уницентитална икономическа
значимост;
СЗ икономически
уницентит
(СЗ уницентитално
икономическо
участие;
СЗ уницентитална
икономическа значимост)

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

(СЗ уницентитално
икоуниреномическо участие)

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

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

СЗ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиуницентит
(СЗ икоуниреномически диспотит)

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

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

СЗ уницентитално икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномически уницентит

СЗ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиуницентит
(СЗ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие
са: съзидателно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (making reproductional unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно производствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making production unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разменно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (making exchange unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разпределително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making distributional unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно потребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making consumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно стопанствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making protoeconomizing unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making post-production
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making
before-consumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно посредническо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(making intermediationary unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно бизнес уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(making business unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(making allocative unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual making unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено съзидателно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (firm making unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено съзидателно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (social making unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare))
Спореди ценностната
т.н.
възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно уницентитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (making unicentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и съзидателно уницентитално създавано икоуниреномическо
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиучастие* (making unicentital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие
са (1) съзидателно сустатитно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making sustatitic unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически
обтисустатит* (making unicentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) съзидателно субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(making substatum unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като съзидателен уницентитален икоуниреномически обтисубстат*
(making unicentital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) съзидателно запасово
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making stock unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически обтизапас* (making unicentital ecounirenomic
obtistock)], (4) съзидателно сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (making sustatantal unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически обтисустатант* (making 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (УЦИУРОУ – уницентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо обтиучастие
(УЦИУРОУ)
(уницентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРОУ

Субстатно
УЦИУРОУ

Запасово
УЦИУРОУ

Сустатантно
УЦИУРОУ

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
обтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

запасов икоуниреномически обтиуницентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРОУ]

[външно същество на
УЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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
обтисустатант;

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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 състояние 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИУРОУ]
{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИУРОУ]
{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (making unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икоуниреномически субтиуницентит, съзидателен икоуниреномически диспотит, (*) –
съзидателен уницентитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция и едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен съзидателен икоуниреномически субект*
(substantivitical making ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възп79
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводство; съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
и съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно
в тяхното цялостно единство; съзидателна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтиуницентит и като съзидателен икономически диспотит) и съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтиуницентит и като съзидателен икотехномически диспотит), взети заедно в
тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното
икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност* (ecounirenomic makingness), последната
като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е съзидателен икоуниреномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана субстантивностна съзидателна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна съзидателна икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical making
ecounirenomic appraisement). Съзидателното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на съзидателната уницентитална субтиикоуниреномическа енергия* (making unicentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна уницентитална субтиикоуниреномическа активност* (making unicentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна
уницентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена съзидателна уницентитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (making unicentital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
съзидателното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СЗ уницентитална икономическа
значимост;
СЗ икономически
уницентит
(СЗ уницентитално
икономическо
участие;
СЗ уницентитална
икономическа зна-чимост)

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

(СЗ уницентитално
икоуниреномическо участие)

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

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

СЗ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиуницентит
(СЗ икоуниреномически диспотит)

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

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

СЗ уницентитално икоуниреномическо
участие;
СЗ икоуниреномически уницентит

СЗ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиуницентит
(СЗ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: съзидателно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (making reproductional unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно производствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making production unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разменно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making exchange unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разпределително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making distributional unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно потребително уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (making consumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно стопанствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making protoeconomizing
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making
post-production unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно предипотребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making before-consumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно посредническо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making intermediationary unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно бизнес уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making business unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно алокативно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making allocative unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual making unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm making unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social making unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно уницентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (making unicentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и съзидателно уницентитално създавано икоуниреноми82
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо субтиучастие* (making unicentital gived ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) съзидателно сустатитно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (making sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически
субтисустатит* (making unicentital ecounirenomic subtisustatite)], (2) съзидателно субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(making substatum unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически субтисубстат* (making unicentital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) съзидателно запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (making stock
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически субтизапас* (making unicentital
ecounirenomic subtistock)], (4) съзидателно сустатантно уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (making sustatantal unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически субтисустатант* (making 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИУРСУ – уницентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
(УЦИУРСУ)
(уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРСУ

Субстатно
УЦИУРСУ

Запасово
УЦИУРСУ

Сустатантно
УЦИУРСУ

(уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
субтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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)

СЪЗИДАТЕЛНО
УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (making unicentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икоуниреномически
уницентит, (*) – съзидателен уницентитален икоуниреномически ингредиент,
който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на съзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен съзидателен икоуниреномически субект* (substantivitical
making ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; съ90
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателно уницентитално икоуниреномическо участие и съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство; съзидателна уницентитална икономическа значимост (същото като съзидателен икономически уницентит) и съзидателен уницентитален икотехномически принос (същото като съзидателен икотехномически уницентит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за съзидателно
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен
икоуниреномически субтиуницентит и като съзидателен икоуниреномически
диспотит) и съзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие
(същото като съзидателен икоуниреномически обтиуницентит и като съзидателна уницентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика);
една от разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие
(вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност* (ecounirenomic makingness), последната като състояние на пълноценно
функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното уницентиталното икоуниреномическо участие е
форма на съществуване на съзидателната уницентитална икоуниреномическа енергия (making unicentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна уницентитална икоуниреномическа активност* (making unicentital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна уницентитална икоуниреномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена съзидателна уницентитална икоуниреномическа потенциалност* (making unicentital ecounirenomic potentiality)
(вж. икоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
съзидателното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СЗ уницентитална икономическа
значимост;
СЗ икономически
уницентит
(СЗ уницентитално
икономическо
участие;
СЗ уницентитална
икономическа зна-чимост)

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

СЗ уницентитално икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически уницентит
(СЗ уницентитално
икоуниреномическо участие)

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

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

СЗ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтиуницентит
(СЗ икоуниреномически диспотит)

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

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

СЗ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтиуницентит
(СЗ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно уницентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 съзидателното уницентитално икоуниреномическо участие са (1) съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (съзидателен икоуниреномически субтиуницентит) и (2) съзидателно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие (икоуниреномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното уницентитално икоуниреномическо участие са: съзидателно възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие* (making reproductional unicentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно производствено уницентитално икоуниреномическо участие*
(making production unicentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно
разменно уницентитално икоуниреномическо участие* (making exchange
unicentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно разпределително
уницентитално икоуниреномическо участие* (making distributional unicentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно потребително уницентитално икоуниреномическо участие* (making consumption unicentital
ecounirenomic participation (share)), съзидателно стопанствено уницентитално икоуниреномическо участие* (making protoeconomizing unicentital
ecounirenomic participation (share)), съзидателно следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие* (making post-production unicentital
ecounirenomic participation (share)), съзидателно предипотребително уницентитално икоуниреномическо участие* (making before-consumption
unicentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно посредническо
уницентитално икоуниреномическо участие* (making intermediationary
unicentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно бизнес уницентитално икоуниреномическо участие* (making business unicentital ecounirenomic participation (share)), съзидателно алокативно уницентитално икоуниреномическо участие* (making allocative unicentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно уницентитално икоуниреномическо участие* (individual making unicentital ecounirenomic participation (share)), фирмено съзидателно уницентитално икоуниреномическо
участие* (firm making unicentital ecounirenomic participation (share)), обществено съзидателно уницентитално икоуниреномическо участие* (social
making unicentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно уницентитално усвоявано икоуниреномичес93

1352

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ко участие* (making unicentital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
съзидателно уницентитално създавано икоуниреномическо участие* (making unicentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното уницентитално икоуниреномическо участие са
(1) съзидателно сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие* (making sustatitic unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото
като съзидателен уницентитален икоуниреномически сустатит* (making
unicentital ecounirenomic sustatite)], (2) съзидателно субстатно уницентитално икоуниреномическо участие* (making substatum unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически субстат* (making unicentital ecounirenomic substatum)], (3)
съзидателно запасово уницентитално икоуниреномическо участие* (making stock unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически запас* (making unicentital ecounirenomic stock)], (4) съзидателно сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие* (making sustatantal unicentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като съзидателен уницентитален икоуниреномически сустатант* (making 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното уницентитално икоуниреномическо участие и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (УЦИУРУ – уницентитално икоуниреномическо участие)

Уницентитално икоуниреномическо
участие
(УЦИУРУ)
(уницентитален икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
УЦИУРУ

Субстатно
УЦИУРУ

Запасово
УЦИУРУ

Сустатантно
УЦИУРУ

(уницентитален икоуниреномически
сустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субстат;

(уницентитален икоуниреномически
запас;

(уницентитален икоуниреномически
сустатант;

сустатитен
икоуниреномически уницентит)

субстатен икоуниреномически уницентит)

запасов икоуниреномически уницентит)

сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРУ]

[външно същество на
УЦИУРУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРУ
(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРУ

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИУРУ
(работен уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРУ

(работен уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически запас;

(работен уницентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
уницентит)

работен субстатен икоуниреномически уницентит))

работен запасов
икоуниреномически уницентит))

работен сустатантен икоуниреномически
уницентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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
(творчески уницентитален
икоуниреномически сустатит;

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРУ

(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}

{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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

{уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО 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
удовлетво(видреност}
специфит

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

на икоуниреномически сустит)

СЪЗИДАТЕЛНО УСЪРДИЕ (making diligence) (кд) – във:
съзидателно усърдие на производствения икотехномически фактор (същото като икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически
фактор));
съзидателно усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор (същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор));
съзидателно усърдие на физическия производствен икотехномически
фактор (същото като физическо икотехномическо усърдие (на физическия
производствен икотехномически фактор)).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗИДАТЕЛНО УСЪРДИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (making diligence of the production ecotechnomic factor)
– същото като икотехномическо усърдие (на производствения икотехномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНО УСЪРДИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР (making diligence of the production ecotechnomic factor)
(ки) – във:
съзидателно усърдие на производствения икотехномически фактор (същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен
икотехномически фактор));
съзидателно усърдие на трудовия производствен икотехномически фактор (същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор));
съзидателно усърдие на физическия производствен икотехномически
фактор (същото като физическо икотехномическо усърдие (на физическия
производствен икотехномически фактор)).
СЪЗИДАТЕЛНО УСЪРДИЕ НА ТРУДОВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (making diligence of the labour production
ecotechnomic factor) – същото като трудово икотехномическо усърдие (на трудовия производствен икотехномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНО УСЪРДИЕ НА ФИЗИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ФАКТОР* (making diligence of the physical production ecotechnomic factor) – същото като физическо икотехномическо усърдие
(на физическия производствен икотехномически фактор).
СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икокореномически
обтицентит, съзидателна центитална икокореномическа заделеност, (*) –
съзидателен центитален икокореномически ингредиент, който като обективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икотномическа единица в качеството й на съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен икокореномически
субект* (substantivitical making ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дизюнкция) от съзидателна центитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтицентит и като съзидателен центитален икономически интерес) и съзидателен центитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтицентит и като съзидателна центитална икотехномическа зададеност) [както и общо понятие
за съзидателно центитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за съзидателна центитална икономическа обтизначимост и съзидателен центитален
икотехномически обтипринос) и съзидателно центитално икоуниреномическо
обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където съзидателната центитална икономическа обтизначимост е
икономическа оценка на съзидателния центитален икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата съзидателност* (ecocorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно
функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното центитално икокореномическо обтиучастие е съзидателен икокореномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка,
т.е. е обективно-субстантивностна съзидателна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical ecocorenomic appraisement). Съзидателното
центиталното икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на
съзидателната центитална обтиикокореномическа енергия* (making
centital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна центитална обтиикокореномическа активност* (making centital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна
центитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна центитална обтиикокореномическа потенциалност* (making centital obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното
икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СЗ центитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически центит
(СЗ центитално
икоуниреномическо участие)

СЗ центитално
икокореномическо участие;
СЗ икокореномически центит
(СЗ центитално
икокореномическо участие)

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

СЗ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтицентит
(СЗ икоуниреномически диспотант)

СЗ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтицентит
(СЗ икокореномически диспотант)

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

СЗ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обти-центит
(СЗ центитална
икоуниреномическа заделеност)

СЗ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтицентит
(СЗ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно центитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното центитално икокореномическо обтиучастие са: съзидателно възпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие* (making reproductional centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно производствено центитално икокореномическо обтиучастие* (making production centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разменно центитално икокореномическо обтиучастие* (making
exchange centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разпределително центитално икокореномическо обтиучастие* (making
distributional centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно
потребително центитално икокореномическо обтиучастие* (making
consumption centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно
стопанствено центитално икокореномическо обтиучастие* (making
protoeconomizing centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно следпроизводствено центитално икокореномическо обтиучастие*
(making post-production centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително центитално икокореномическо обтиучастие* (making before-consumption centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно посредническо центитално икокореномическо
обтиучастие* (making intermediationary centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно бизнес центитално икокореномическо обтиучастие* (making business centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно центитално икокореномическо обтиучастие*
(making allocative centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно центитално икокореномическо обтиучастие* (individual making centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
фирмено съзидателно центитално икокореномическо обтиучастие* (firm
making centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено съзидателно центитално икокореномическо обтиучастие* (social making centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно центитално усвоявано икоuкоеномическо
обтиучастие* (making centital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и съзидателно центитално създавано икокореномическо обтиучастие* (making centital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното центитално икокореномическо обтиучастие са
(1) съзидателно сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие* (making sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически обтисустатит*
(making centital ecocorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно субстатно центитално икокореномическо обтиучастие* (making substatum centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически обтисубстат* (making centital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) съзидателно запасово центитално икокореномическо обтиучастие* (making stock centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически обтизапас* (making
centital ecocorenomic obtistock)], (4) съзидателно сустатантно центитално
икокореномическо обтиучастие* (making sustatantal centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически обтисустатант* (making 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното центитално икокореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИКРОУ – центитално икокореномическо обтиучастие)

Центитално
икокореномическо обтиучастие
(ЦТИКРОУ)
(центитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРОУ

Субстатно
ЦТИКРОУ

Запасово
ЦТИКРОУ

Сустатантно
ЦТИКРОУ

(центитален
икокореномически обтисустатит;

(центитален
икокореномически обтисубстат;

(центитален
икокореномически
обтизапас;

(центитален
икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтицентит)
обтицентит)

сустатантен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРОУ]

[външно същество на
ЦТИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 субскореномически
танция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

{сустатантна центитална икокореномическа обтипригодност}
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ЦТИКРОУ
(работен центитален икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(работен центитален икокореномически обтисустатит;

(работен центитален икокореномически обтисубстат;

(работен центитален икокореномически
обтизапас;

(работен центитал-ен икокореномически
обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтицентит)

работен субстатен икокореномически обтицентит)

работен запасов икокореномически обтицентит)

работен сустатантен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРОУ
(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтизапас;

(съзидателен
центитален
икокореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икокореномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтиизгодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтиизгодност}

{сустатантна центиталнаикокореноми-ческа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (making centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икокореномически субтицентит, съзидателен икокореномически диспотант, (*) – съзидателен центитален икокореномически ингредиент, който като субективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен икокореномически субект* (substantivitical making ecocorenomic subject)] във икокореномическото
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от съзидателна центитална икономическа субтизначимост (същото
като съзидателен икономически субтицентит и като съзидателен икономически диспотант) и съзидателен центитален икотехномически субтипринос
(същото като съзидателен икотехномически субтицентит и като съзидателен
икотехномически диспотант) [както и общо понятие за съзидателно центитално икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за съзидателна центитална
икономическа субтизначимост и съзидателен центитален икотехномически
субтипринос) и съзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие,
които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности],
където съзидателната центитална икономическа субтизначимост е икономическа оценка на съзидателния центитален икотехномически субтипринос; една
от разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие (вж.)
и един от конкретните изрази на икокореномическата съзидателност*
(ecocorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Съзидателното центитално икокореномическо субтиучастие е икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е субективносубстантивностна съзидателна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical making ecocorenomic appraisement). Съзидателното центитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на съзидателната центитална субтиикокореномическа енергия* (making centital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената съзидателна центитална субтиикокореномическа активност* (making centital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна центитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна центитална субтиикокореномическа потенциалност* (making centital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икокореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СЗ центитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически центит
(СЗ центитално
икоуниреномическо участие)

СЗ центитално
икокореномическо участие;
СЗ икокореномически центит
(СЗ центитално
икокореномическо участие)

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

СЗ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтицентит
(СЗ икоуниреномически диспотант)

СЗ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтицентит
(СЗ икокореномически диспотант)

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

СЗ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтицентит
(СЗ центитална
икоуниреномическа заделеност)

СЗ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтицентит
(СЗ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното центитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие* (making reproductional centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно производствено центитално икокореномическо
субтиучастие* (making production centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно разменно центитално икокореномическо субтиучастие* (making exchange centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
съзидателно разпределително центитално икокореномическо субтиучастие* (making distributional centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
съзидателно потребително центитално икокореномическо субтиучастие* (making consumption centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
съзидателно стопанствено центитално икокореномическо субтиучастие* (making protoeconomizing centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно следпроизводствено центитално икокореномическо
субтиучастие* (making post-production centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно предипотребително центитално икокореномическо субтиучастие* (making before-consumption centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно посредническо центитално икокореномическо субтиучастие* (making intermediationary centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно бизнес центитално икокореномическо субтиучастие* (making business centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно алокативно центитално икокореномическо
субтиучастие* (making allocative centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие* (individual making centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно центитално икокореномическо
субтиучастие* (firm making centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие* (social making centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно центитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (making centital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и съзидателно центитално създавано икокореномическо субтиучастие* (making centital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното центитално икокореномическо субтиучастие са
(1) съзидателно сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие* (making sustatitic centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически субтисустатит*
(making centital ecocorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно субстатно центитално икокореномическо субтиучастие* (making substatum centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически субтисубстат* (making centital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) съзидателно запасово центитално икокореномическо субтиучастие* (making stock centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като съзидателен центитален икокореномически субтизапас*
(making centital ecocorenomic subtistock)], (4) съзидателно сустатантно
центитално икокореномическо субтиучастие* (making sustatantal centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икокореномически субтисустатант* (making 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното центитално икокореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ЦТИКРСУ – центитално икокореномическо субтиучастие)

Центитално
икокореномическо субтиучастие
(ЦТИКРСУ)
(центитален
икокореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРСУ

Субстатно
ЦТИКРСУ

Запасово
ЦТИКРСУ

Сустатантно
ЦТИКРСУ

(центитален
икокореномически субтисустатит;

(центитален
икокореномически субтисубстат;

(центитален
икокореномически
субтизапас;

(центитален
икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
субтицентит)
субтицентит)

сустатантен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРСУ]

[външно същество на
ЦТИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРСУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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
кореномически
субстанция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно)
ЦТИКРСУ
(работен центитален икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРСУ

(работен центитален икокореномически субтисустатит;

(работен центитален икокореномически субтисубстат;

(работен центитален икокореномически
субтизапас;

(работен центитален икокореномически
субтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
субтицентит)

работен субстатен икокореномически субтицентит)

работен запасов икокореномически 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)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРСУ
(творчески
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРСУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически субтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически субтицентит)

творчески субстатен икокореномически субтицентит)

творчески запасов икокореномически субтицентит)

творчески сустатантен икокореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРСУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРСУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРСУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИКРСУ
(съзидателен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИКРСУ

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
центитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтиигодноност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРСУ
(унисъзидателен центитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ЦТИКРСУ
сово
тантно
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически субтисуб- чески субтизачески субтически субтистат;
сустатит;
пас;
сустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномисубтицентит)
чески субтисубтицентит)
чески субтицентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние на вънтояние на цятояние на обтояние на вътшното
същестлостното съ- решното същесщото същество
во
на
щество на
на ЦТИКРСУ]
тво на
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
{запасова
{сустатантна
{сустатитна
{субстатна
центитална
центитална
центитална
центитална
икокореномиикокореномиикокореноми- икокореномическа субтиу- ческа субтиуческа субтиу- ческа субтиудовледовледовледовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокорена икокореномическа супермически сусномически
мическа
станта)
тант)
сустит)
субстанция)

СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(making centital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икокореномически центит, (*) – съзидателе центитален икокореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на съзидателен икокореномически субект [на субстантивностен съзидателен икокореномически субект* (substantivitical making ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие
за съзидателно трансцентитално икокореномическо участие и съзидателно
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитално икокореномическо участие (той е или едното, или другото, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство); комбинация (съчетание или
включваща икономическа дизюнкция) от съзидателна центитална икономическа значимост (същото като съзидателен икономически центит) и съзидателен центитален икотехномически принос (същото като икотехномически
центит) (както и общо понятие за съзидателно центитално икореномическо
участие (в т.ч. за съзидателна центитална икономическа значимост и съзидателен центитален икотехномически принос) и съзидателно центитално
икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност
са негови разновидности), където съзидателната центитална икономическа
значимост е икономическа оценка на съзидателния центиталния икотехномическия принос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата съзидателност* (ecocorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икокореномически субтицентит и като съзидателен икокореномически диспотант) и съзидателно
центитално икокореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икокореномически обтицентит и като съзидателна центитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Съзидателното центитално икокореномическо участие е форма на съществуване на съзидателната центитална
икокореномическа енергия (making centital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна
центитална икокореномическа активност* (making centital ecocorenomic
activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна центитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена съзидателна центитална икокореномическа потенциалност* (making centital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

СЗ центитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически центит
(СЗ центитално
икоуниреномическо участие)

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

СЗ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтицентит
(СЗ икоуниреномически диспотант)

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

СЗ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтицентит
(СЗ центитална
икоуниреномическа заделеност)

СЗ центитално
икокореномическо участие;
СЗ икокореномически центит
(СЗ центитално
икокореномическо участие)

СЗ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СЗ икокореномически субтицентит
(СЗ икокореномически диспотант)

СЗ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СЗ икокореномически обтицентит
(СЗ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно центитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие (съзидателен икокореномически субтицентит) и (2) съзидателно центитално икокореномическо обтиучастие (съзидателен икокореномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното центитално икокореномическо участие са: съзидателно възпроизводствено центитално икокореномическо участие* (making
reproductional centital ecocorenomic participation (share)), съзидателно производствено центитално икокореномическо участие* (making production
centital ecocorenomic participation (share)), съзидателно разменно центитално икокореномическо участие* (making exchange centital ecocorenomic
participation (share)), съзидателно разпределително центитално икокореномическо участие* (making distributional centital ecocorenomic participation
(share)), съзидателно потребително центитално икокореномическо участие* (making consumption centital ecocorenomic participation (share)), съзидателно стопанствено центитално икокореномическо участие* (making
protoeconomizing centital ecocorenomic participation (share)), съзидателно
следпроизводствено центитално икокореномическо участие* (making postproduction centital ecocorenomic participation (share)), съзидателно предипотребително центитално икокореномическо участие* (making beforeconsumption centital ecocorenomic participation (share)), съзидателно посредническо центитално икокореномическо участие* (making intermediationary
centital ecocorenomic participation (share)), съзидателно бизнес центитално
икокореномическо участие* (making business centital ecocorenomic
participation (share)), съзидателно алокативно центитално икокореномическо участие* (making allocative centital ecocorenomic participation (share)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно центитално икокореномическо
участие* (individual making centital ecocorenomic participation (share)), фирмено съзидателно центитално икокореномическо участие* (firm making
centital ecocorenomic participation (share)), обществено съзидателно центитално икокореномическо участие* (social making centital ecocorenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно центитално усвоявано икокореномическо
участие* (making centital assimilated ecocorenomic participation (share)) и съзи-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателно центитално създавано икокореномическо участие* (making centital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното центитално икокореномическо участие са (1) съзидателно сустатитно центитално икокореномическо участие* (making
sustatitic centital ecocorenomic participation (share)) [същото като съзидателен
центитален икокореномически сустатит* (making centital ecocorenomic
sustatite)], (2) съзидателно субстатно центитално икокореномическо
участие* (making substatum centital ecocorenomic participation (share)) [същото
като съзидателен центитален икокореномически субстат* (making centital
ecocorenomic substatum)], (3) съзидателно запасово центитално икокореномическо участие* (making stock centital ecocorenomic participation (share))
[същото като съзидателен центитален икокореномически запас* (making
centital ecocorenomic stock)], (4) съзидателно сустатантно центитално
икокореномическо участие* (making sustatantal centital ecocorenomic
participation (share)) [същото като съзидателен центитален икокореномически сустатант* (making centital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното центитално икокореномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИКРУ – центитално икокореномическо участие)

Центитално
икокореномическо участие
(ЦТИКРУ)
(центитален
икокореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИКРУ

Субстатно
ЦТИКРУ

Запасово
ЦТИКРУ

Сустатантно
ЦТИКРУ

(центитален
икокореномически
сустатит;

(центитален
икокореномически субстат;

(центитален
икокореномически
запас;

(центитален
икокореномически сустатант;

сустатитен
икокореномически центит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
центит)
центит)

сустатантен
икокореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИКРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРУ]

[външно същество на
ЦТИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРУ

(сътворителен
центитален
икокореномически сустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически центит)

сътворителен
субстатен икокореномически
центит)

сътворителен
запасов икокореномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа пригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа пригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРУ
(работен центитален икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРУ

(работен центитален икокореномически сустатит;

(работен центитален икокореномически субстат;

(работен центитален икокореномически
запас;

(работен центитал-ен икокореномически
сустатант;

работен сустатитен икокореномически
центит)

работен субстатен икокореномически центит)

работен запасов икокореномически центит)

работен сустатантен икокореномически
центит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
центи-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРУ
(творчески
центитален
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(творчески
центитален
икокореномически сустатит;

(творчески центитален икокореномически
субстат;

(творчески
центитален
икокореномически запас;

(творчески
центитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически центит)

творчески субстатен икокореномически центит)

творчески запасов икокореномически центит)

творчески сустатантен икокореномически центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРУ]

[творческо
[творческо вънвъншно
състояшно състоя-ние
ние на общото
на външното
същество на
същество на
ЦТИКРУ]
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически центит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
центит)

изпълнителен
запасов икокореномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически обтицентит, съзидателна центитална икореномическа заделеност, (*) – съзидателен
центитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икореномически субект [на
субстантивностен съзидателен икореномически субект* (substantivitical
making ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие и съзи135
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дателно инцентитално икореномическо обтиучастие (той е или едното, или
другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за
съзидателна центитална икономическа обтизначимост (същото като съзидателен икономически обтицентит и като съзидателен центитален икономически интерес) и съзидателен центитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтитранцентит и като съзидателна центитална икотехномическа задаеност); една от разновидностите на
центиталното икореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата съзидателност* (ecorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното центитално
икореномическо обтиучастие е съзидателен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна съзидателна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical making ecorenomic
appraisement). Съзидателното центитално икореномическо обтиучастие е
форма на съществуване на съзидателната центитална обтиикореномическа енергия* (making centital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна центитална обтиикореномическа активност* (making centital obtiecorenomic
activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена
съзидателна центитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна центитална обтиикореномическа потенциалност* (making centital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЗ центитална
икономическа
значимост;
СЗ икономически
центит
(СЗ центитално
икономическо
участие;
СЗ центитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателно центитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на съзидателното центитално икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 съзидателното центитално икореномическо обтиучастие са (1) съзидателната центитална икономическа обтизначимост (икономически обтицентит) и (2) съзидателният центитален икотехномически обтипринос
(икотехномически обтицентит).
Съзидателната центитална икономическа обтизначимост и съзидателният
центитален икотехномически обтипринос като разновидности на съзидателното центитално икореномическо обтиучастие (то е или съзидателна центитална
икономическа обтизначимост, или съзидателен центитален икотехномически
обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка
образуват съзидателен центитален дялов икореномически обтидиспозат
(making centital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото съзидателно центитално икореномическо обтиучастие е съзидателен центитален дялов икореномически обтидиспозант (making
centital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на съзидателния центитален дялов икореномически обтидиспозант cobpardis (на съзидателното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на съзидателната центитална
икономическа обтизначимост cobpardis и съзидателния центитален икотехномически обтипринос cobpardis се намират във взаимозависимост помежду
си. В гранцтите на съзидателния центитален дялов икореномически обтидиспозат съзидателната центитална икономическа обтизначимост (изпълняваща
ролята на икореномическо явление) е съзидателна центитална икономическа оценка* (making centital economic estimatе) на съзидателния центитален
икотехномически обтипринос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating
/estimation/ economic function)
cobpardis = Ecobpardis (cobpardis)
(вж. икономическа оценка), където Ecobpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), cobpardis =
ciobpardis е общата съзидателна центитална икономическа оценка на съзидателния центитален икотехномически обтипринос (total making
centital economic estimatе of the making centital ecotechnomic obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cobpardis
acobpardis =
cobpardis
е средната съзидателна центитална икономическа оценка на съзидателния центитален икотехномически обтипринос (average making centital economic estimatе of the making centital ecotechnomic obticontribution) и
mcobpardis =

dcobpardis
d cobpardis

е пределната съзидателна центитална икономическа оценка на съзидателния центитален икотехномически обтипринос (marginal making centital
economic estimatе of the making centital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното центитално икореномическо обтиучастие са: съзидателно възпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие*
(making reproductional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно производствено центитално икореномическо обтиучастие* (making
production centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разменно центитално икореномическо обтиучастие* (making exchange centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно разпределително центитално икореномическо обтиучастие* (making distributional centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно потребително центитално икореномическо обтиучастие* (making consumption centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно стопанствено центитално икореномическо обтиучастие* (making protoeconomizing centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно следпроизводствено
центитално икореномическо обтиучастие* (making post-production centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително
центитално икореномическо обтиучастие* (making before-consumption centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно посредническо центитално икореномическо обтиучастие* (making intermediationary centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно бизнес центитално
икореномическо обтиучастие* (making business centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно центитално икореномическо
обтиучастие* (making allocative centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно центитално икоре139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо обтиучастие* (individual making centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено съзидателно центитално икореномическо обтиучастие* (firm making centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено съзидателно центитално икореномическо обтиучастие* (social
making centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно центитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (making centital assimilated ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
и съзидателно центитално създавано икореномическо обтиучастие*
(making centital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното центитално икореномическо обтиучастие са (1)
съзидателно сустатитно центитално икореномическо обтиучастие*
(making sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
съзидателен центитален икореномически обтисустатит* (making centital
ecorenomic obtisustatite)], (2) съзидателно субстатно центитално икореномическо обтиучастие* (making substatum centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като съзидателен центитален икореномически обтисубстат* (making centital ecorenomic obtisubstatum)], (3) съзидателно запасово центитално икореномическо обтиучастие* (making stock centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икореномически обтизапас* (making centital ecorenomic obtistock)], (4)
съзидателно сустатантно центитално икореномическо обтиучастие*
(making sustatantal centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
съзидателен центитален икореномически обтисустатант* (making
centital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното центитално икореномическо обтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИРОУ – центитално икореномическо обтиучастие)

Центитално
икореномическо обтиучастие
(ЦТИРОУ)
(центитален
икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРОУ

Субстатно
ЦТИРОУ

Запасово
ЦТИРОУ

Сустатантно
ЦТИРОУ

(центитален
икореномически обтисустатит;

(центитален
икореномически обтисубстат;

(центитален
икореномически обтизапас;

(центитален
икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтицентит)

субстатен икореномически
обтицентит)

запасов икореномически обтицентит)

сустатитен
икореномически обтицентит)

[вътрешно същество на
ЦТИРОУ]

[външно същество на
ЦТИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРОУ]

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

[цялостно същество на
ЦТИРОУ]
(вид икореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРОУ
(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРОУ

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икореномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обти-центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРОУ
(работен центитален икореноми-чески обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРОУ

(работен центитален икореномически обтисустатит;

(работен центитален икореномически обтисубстат;

(работен центитален икореномически обтизапас;

(работен центитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтицентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтицентит)

работен сустатантен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 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)

СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (making centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически субтицентит, съзидателен икореномически диспотант, (*) – съзидателен центитален икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икореномически субект [на субстантивностен съзидателен икореномически субект* (substantivitical making ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие и съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие (той е или едното, или
другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съзидателна центитална икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтицентит и като съзидателен икономически диспотант) и съзидателен центитален икотехномически субтипринос (същото
като съзидателен икотехномически субтитранцентит и като съзидателен
икотехномически диспотант); една от разновидностите на центиталното
икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата съзидателност* (ecorenomic makingness), последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Съзидателното центитално икореномическо
субтиучастие е съзидателен икореномически ингредиент в качеството му на
субективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка или още е
субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна съзидателна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical making ecorenomic appraisement).
Съзидателното центитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на съзидателната центитална субтиикореномическа енергия*
(making centital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената съзидателна центитална субтиикореномическа активност* (making centital subtiecorenomic activity) (вж.
субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна
центитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна центитална субтиикореномическа потенциалност* (making centital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа
потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателно центитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на съзидателното центитално икореномическо участие (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на съзидателното центитално икореномическо субтиучастие са (1)
съзидателна центитална икономическа субтизначимост (съзидателен икономически субтицентит) и (2) съзидателен центитален икотехномически
субтипринос (съзидателен икотехномически субтицентит).
Съзидателната центитална икономическа субтизначимост и съзидателният
центитален икотехномически субтипринос като разновидности на съзидателното центиталното икореномическо субтиучастие (то е или съзидателна центитална икономическа субтизначимост, или съзидателен центитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват съзидателен центитален дялов икореномически субтидиспозат (making centital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото съзидателно центитално икореномическо субтиучастие е съзидателен центитален дялов икореномически субтидиспозант (making centital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на съзидателния центиталния
дялов икореномически субтидиспозант csubpardis (на съзидателното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на съзидателната центитална икономическа субтизначимост csubpardis и съзидателния
центитален икотехномически субтипринос icsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В гранцтите на съзидателния центитален дялов
икореномически субтидиспозат съзидателната центитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е съзидателна
центитална икономическа оценка* (making centital economic estimatе) на съзидателния центитален икотехномически субтипринос (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
csubpardis = Ecsubpardis (icsubpardis)
(вж. икономическа оценка), където Ecsubpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), csubpardis
= tcsubpardis е общата съзидателна центитална икономическа оценка на
съзидателния центитален икотехномически субтипринос (total making
centital economic estimatе of the making centital ecotechnomic subticontribution),
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------csubpardis
acsubpardis =
csubpardis
е средната съзидателна центитална икономическа оценка на съзидателния центитален икотехномически субтипринос (average making centital
economic estimatе of the making centital ecotechnomic subticontribution) и
mcsubpardis =

dcsubpardis
d csubpardis

е пределната съзидателна центитална икономическа оценка на съзидателния центитален икотехномически субтипринос (marginal making centital economic estimatе of the making centital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното центитално икореномическо субтиучастие са: съзидателно възпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие* (making reproductional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
съзидателно производствено центитално икореномическо субтиучастие*
(making production centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разменно центитално икореномическо субтиучастие* (making
exchange centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно разпределително центитално икореномическо субтиучастие* (making distributional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно потребително центитално икореномическо субтиучастие* (making consumption
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно стопанствено
центитално икореномическо субтиучастие* (making protoeconomizing centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно следпроизводствено
центитално икореномическо субтиучастие* (making post-production centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно предипотребително
центитално икореномическо субтиучастие* (making before-consumption
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно посредническо
центитално икореномическо субтиучастие* (making intermediationary
centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно бизнес центитално икореномическо субтиучастие* (making business centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), съзидателно алокативно центитално икореномическо субтиучастие* (making allocative centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуално съзидателно центитално ико151
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо субтиучастие* (individual making centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно центитално икореномическо
субтиучастие* (firm making centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
обществено съзидателно центитално икореномическо субтиучастие*
(social making centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно центитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (making centital assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и съзидателно центитално създавано икореномическо субтиучастие* (making centital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното центитално икореномическо субтиучастие са (1)
съзидателно сустатитно центитално икореномическо субтиучастие*
(making sustatitic centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
съзидателен центитален икореномически субтисустатит* (making
centital ecorenomic subtisustatite)], (2) съзидателно субстатно центитално
икореномическо субтиучастие* (making substatum centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икореномически субтисубстат* (making centital ecorenomic subtisubstatum)], (3) съзидателно запасово центитално икореномическо субтиучастие* (making
stock centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икореномически субтизапас* (making centital ecorenomic
subtistock)], (4) съзидателно сустатантно центитално икореномическо
субтиучастие* (making sustatantal centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икореномически субтисустатант* (making 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното центитално икореномическо субтиучастие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИРСУ – центитално икореномическо субтиучастие)

Центитално
икореномическо субтиучастие (ЦТИРСУ)
(центитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИРСУ

Субстатно
ЦТИРСУ

Запасово
ЦТИРСУ

Сустатантно
ЦТИРСУ

(центитален
икореномически субтисустатит;

(центитален
икореномически субтисубстат;

(центитален
икореномически субтизапас;

(центитален
икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтицентит)

субстатен икореномически
субтицентит)

запасов икореномически
субтицентит)

сустатитен
икореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРСУ]

[външно същество на
ЦТИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРСУ
(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРСУ
(творчески
центитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРСУ

(творчески центитален икореномически субтисустатит;

(творчески центитален икореномически субтисубстат;

(творчески центитален икореномически субтизапас;

(творчески центитален икорено-мически
субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтицентит)

творчески субстатен икореномически субтицентит)

творчески запасов икореномически субтицентит)

творчески сустатантен икореномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИРСУ
(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИРСУ

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРСУ
(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИРСУ

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
центитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икореномически субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на вънтояние на вътшното
същество
решното същесна ЦТИРСУ]
тво на
ЦТИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа субтиигодноност}

{запасова центитална икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
ЦТИРСУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРСУ
(унисъзидателен центитален икореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРСУ]
{центитална
икореномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисубстат;

(унисъзидателен центитал-ен
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икореномически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИРСУ]

[цялостно със[цялостно състояние на вънто-яние на вътшното
същество
решното същесна ЦТИРСУ]
тво на
ЦТИРСУ]
{запасова цен{субстатна
титална икоцентитална
реномическа
икореномичессубтиудовлетка субтиудоввореност}
летвореност}

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРСУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(making centital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икореномически центит, (*) – съзидателен
центитален икореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икореномически субект [на субстантивностен съзидателен икореномически субект* (substantivitical making ecorenomic
subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за съзидателно трансцентитално икореномическо участие и съзидателно инцентитално
икореномическо участие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство); общо понятие за съзидателна центитална икономическа значимост (същото като съзидателен икономически центит) и съ159
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателен центитален икотехномически принос (същото като съзидателен
икотехномически центит), както и общо понятие за съзидателно центитално
икореномическо субтиучастие (същото като съзидателен икореномически
субтицентит и като съзидателен икореномически диспотант) и съзидателно
центитално икореномическо обтиучастие (същото като съзидателен икореномически обтицентит и като съзидателна центитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на центиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата съзидателност* (ecorenomic makingness), последната като състояние на
пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на
възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Съзидателното центитално икореномическо участие е
форма на съществуване на съзидателната центитална икореномическа
енергия (making centital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената съзидателна центитална икореномическа активност* (making centital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна центитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна
центитална икореномическа потенциалност* (making centital ecorenomic
potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Съзидателно центитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; 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 съзидателното центитално икореномическо участие са (1) съзидателна центитална икономическа значимост (съзидателен икономически
центит) и (2) съзидателен центитален икотехномически принос (съзидателен икотехномически центит), а според общностния икореномически статут
негови разновидности са (1) съзидателно центитално икореномическо субтиучастие (съзидателен икореномически субтицентит) и (2) съзидателно центитално икореномическо обтиучастие (съзидателен икореномически
обтицентит).
Съзидателната центитална икономическа значимост и съзидателният центитален икотехномически принос като разновидности на съзидателното центитално икореномическо участие (то е или съзидателна центитална икономическа значимост, или съзидателен центитален икотехномически принос, но не и
двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват съзидателен центитален дялов икореномически диспозат (making centital partitionary
ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото съзидателно
центитално икореномическо участие е съзидателен центитален дялов икореномически диспозант (making centital partitionary ecorenomic disposant) (вид
икореномически диспозант). Специфично за определеността на съзидателния
центитален дялов икореномически диспозант cpardis (на икореномическото
участие) е, че двете му разновидности в лицето на съзидателната центитална
икономическа значимост cpardis и съзидателния центитален икотехномически принос cpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В гранцтите
на съзидателния центиталения дялов икореномически диспозат съзидателната
центитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо
явление) е съзидателна центитална икономическа оценка* (making centital
economic estimatе) на съзидателния центитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
cpardis = Ecpardis (cpardis)
(вж. икономическа оценка), където Ecpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), cpardis =
tcpardis е общата съзидателна центитална икономическа оценка на съзидателния центитален икотехномически принос (total making centital
economic estimatе of the making centital ecotechnomic contribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------cpardis
acpardis =
cpardis
е средната съзидателна центитална икономическа оценка на съзидателния центитален икотехномически принос (average making centital economic
estimatе of the making centital ecotechnomic contribution) и
mcpardis =

dcpardis
d cpardis

е пределната съзидателна центитална икономическа оценка на съзидателния центитален икотехномически принос (marginal making centital
economic estimatе of the making centital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното центитално икореномическо участие са: съзидателно възпроизводствено центитално икореномическо участие* (making
reproductional centital ecorenomic participation (share)), съзидателно производствено центитално икореномическо участие* (making production centital
ecorenomic participation (share)), съзидателно разменно центитално икореномическо участие* (making exchange centital ecorenomic participation (share)),
съзидателно разпределително центитално икореномическо участие*
(making distributional centital ecorenomic participation (share)), съзидателно
потребително центитално икореномическо участие* (making consumption
centital ecorenomic participation (share)), съзидателно стопанствено центитално икореномическо участие* (making protoeconomizing centital ecorenomic
participation (share)), съзидателно следпроизводствено центитално икореномическо участие* (making post-production centital ecorenomic participation
(share)), съзидателно предипотребително центитално икореномическо
участие* (making before-consumption centital ecorenomic participation (share)),
съзидателно посредническо центитално икореномическо участие* (making
intermediationary centital ecorenomic participation (share)), съзидателно бизнес
центитално икореномическо участие* (making business centital ecorenomic
participation (share)), съзидателно алокативно центитално икореномическо
участие* (making allocative centital ecorenomic participation (share)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно центитално икореномическо участие*
(individual making centital ecorenomic participation (share)), фирмено съзидателно центитално икореномическо участие* (firm making centital
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic participation (share)), обществено съзидателно центитално икореномическо участие* (social making centital ecorenomic participation (share)) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно центитално усвоявано икореномическо
участие* (making centital assimilated ecorenomic participation (share)) и съзидателно центитално създавано икореномическо участие* (making centital
gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното центитално икореномическо участие са (1) съзидателно сустатитно центитално икореномическо участие* (making sustatitic centital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен центитален икореномически сустатит* (making centital ecorenomic sustatite)], (2)
съзидателно субстатно центитално икореномическо участие* (making
substatum centital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен
центитален икореномически субстат* (making centital ecorenomic
substatum)], (3) съзидателно запасово центитално икореномическо участие* (making stock centital ecorenomic participation (share)) [същото като съзидателен центитален икореномически запас* (making centital ecorenomic
stock)], (4) съзидателно сустатантно центитално икореномическо участие* (making sustatantal centital ecorenomic participation (share)) [същото като
съзидателен центитален икореномически сустатант* (making 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 съзидателното центитално икореномическо участие и тяхното място
сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ЦТИРУ – центитално икореномическо участие)

Центитално
икореномическо участие
(ЦТИРУ)
(центитален
икореномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИРУ

Субстатно
ЦТИРУ

Запасово
ЦТИРУ

Сустатантно
ЦТИРУ

(центитален
икореномически сустатит;

(центитален
икореномически субстат;

(центитален
икореномически запас;

(центитален
икореномически сустатант;

сустатитен
икореномически центит)

субстатен икореномически
центит)

запасов икореномически
центит)

сустатитен
икореномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРУ]

[външно същество на
ЦТИРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИРУ
(съзидателен
центитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ЦТИРУ

(съзидателен
центитален икореномически
сустатит;

(съзидателен
центитален икореномически
субстат;

(съзидателен
центитален
икореномически запас;

(съзидателен
центитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
центит)

съзидателен
субстатен икореномически
центит)

съзидателен
запасов икореномически центит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икореномическа игодноност}

{запасова центитална икореномическа
изгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИРУ
(унисъзидателен центитален икореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИРУ]
{центитална
икореномическа удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатитно
ЦТИРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ЦТИРУ
ЦТИРУ
ЦТИРУ

(унисъзидател(унисъзидателен центитален
ен центитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(унисъзидателен центитален
икореномически запас;

(унисъзидателен центитален
икореномически
сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
центит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
центит)

унисъзидателен
запасов икореномически инцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически
центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

{запасова центитална икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (making centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икоуниреномически
обтицентит, съзидателна центитална икоуниреномическа заделеност, (*) –
съзидателен центитален икоуниреномически ингредиент, който като обективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен съзидателен икоуниреномически
субект* (substantivitical making ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за съзидателно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство); съзидателна центитална икономическа обтизначимост
171

1430

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като съзидателен икономически обтицентит и като съзидателен
центитален икономически интерес) и съзидателен центитален икотехномически обтипринос (същото като съзидателен икотехномически обтитранцентит и като съзидателна центитална икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на центиталното
икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност* (ecounirenomic makingness), последната
като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното центитално икоуниреномическо обтиучастие е съзидателен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна съзидателна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна съзидателна
икоуниреномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
making
ecounirenomic appraisement). Съзидателното центитално икоуниреномическо
обтиучастие е форма на съществуване на съзидателната центитална обтиикоуниреномическа енергия* (making centital obtiecounirenomic energy)
(вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна центитална обтиикоуниреномическа активност*
(making centital obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена съзидателна центитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна
центитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (making centital
obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на съзидателното икоуниреномическо
обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

СЗ центитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически центит
(СЗ центитално
икоуниреномическо участие)

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

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

СЗ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтицентит
(СЗ икоуниреномически диспотант)

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

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

СЗ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обти-центит
(СЗ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 съзидателното центитално икоуниреномическо обтиучастие са:
съзидателно възпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making reproductional centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно производствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making production centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно разменно центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(making exchange centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно разпределително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making distributional centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно потребително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making consumption centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
съзидателно стопанствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making protoeconomizing centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), съзидателно следпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making post-production centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), съзидателно предипотребително центитално
икоуниреномическо обтиучастие* (making before-consumption centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно посредническо центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making intermediationary
centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно бизнес центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making business centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), съзидателно алокативно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making allocative centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual making centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено съзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm making centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено съзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (social making centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно центитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (making centital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и съзидателно центитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (making centital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното центитално икоуниреномическо обтиучастие са
(1) съзидателно сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making sustatitic centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически обтисустатит*
(making centital ecounirenomic obtisustatite)], (2) съзидателно субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making substatum centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически обтисубстат* (making centital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) съзидателно запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making stock centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като съзидателен центитален икоуниреномически обтизапас*
(making centital ecounirenomic obtistock)], (4) съзидателно сустатантно
центитално икоуниреномическо обтиучастие* (making sustatantal centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически обтисустатант* (making 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното центитално икоуниреномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
инредиентност (ЦТИУРОУ – центитално икоуниреномическо обтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо обтиучастие
(ЦТИУРОУ)
(центитален
икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРОУ

Субстатно
ЦТИУРОУ

Запасово
ЦТИУРОУ

Сустатантно
ЦТИУРОУ

(центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(центитален
икоуниреномически обтизапас;

(центитален
икоуниреномически обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икоууниреномичес- ниреномически обтицентит) ки обтицентит)

сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРОУ]

[външно същество на
ЦТИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРОУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРОУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРОУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ЦТИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа 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)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (making centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), съзидателен икоуниреномически субтицентит, съзидателен икоуниреномически диспотант, (*) – съзидателен центитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икоуниреномически субект [на субстантивностен съзидателен икоуниреномически
субект* (substantivitical making ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за съзидателно трансцентитално икоу182
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниреномическо субтиучастие и съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); съзидателна центитална икономическа субтизначимост (същото като съзидателен икономически субтицентит и като съзидателен икономически диспотант) и съзидателен центитален икотехномически
субтипринос (същото като съзидателен икотехномически субтитранцентит
и като съзидателен икотехномически диспотант), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност* (ecounirenomic makingness), последната като състояние
на пълноценно функциониране (субстанциално и информационно в съчетание)
на възпроизводствената икономическата единица (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното центитално икоуниреномическо субтиучастие е икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна съзидателна оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна съзидателна оценка,
т.е. е субективно-субстантивностна съзидателна икоуниреномическа
оценка* (subjectively-substantivitical making ecounirenomic appraisement). Съзидателното центитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на съзидателната центитална субтиикоуниреномическа енергия*
(making centital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна центитална
субтиикоуниреномическа
активност*
(making
centital
subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е
кинестично опредметена съзидателна центитална субтиикоуниреномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна центитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (making centital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

СЗ центитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически центит
(СЗ центитално
икоуниреномическо участие)

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

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

СЗ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтицентит
(СЗ икоуниреномически диспотант)

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

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

СЗ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обти-центит
(СЗ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности (СЗ – съзидателен; 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното центитално икоуниреномическо субтиучастие са:
съзидателно
възпроизводствено
центитално
икоуниреномическо
субтиучастие* (making reproductional centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно производствено центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (making production centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно разменно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (making exchange centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно разпределително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (making distributional centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно потребително центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (making consumption centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), съзидателно стопанствено центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (making protoeconomizing centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно следпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (making post-production centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно предипотребително центитално
икоуниреномическо субтиучастие* (making before-consumption centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно посредническо центитално икоуниреномическо субтиучастие* (making intermediationary
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно бизнес центитално икоуниреномическо субтиучастие* (making business centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), съзидателно алокативно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (making allocative centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual making
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено съзидателно
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm making centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено съзидателно центитално
икоуниреномическо субтиучастие* (social making centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно центитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (making centital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и съзидателно центитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (making centital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното центитално икоуниреномическо субтиучастие са
(1) съзидателно сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (making sustatitic centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически субтисустатит*
(making centital ecounirenomic subtisustatite)], (2) съзидателно субстатно
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (making substatum centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически субтисубстат* (making centital ecounirenomic
subtisubstatum)], (3) съзидателно запасово центитално икоуниреномическо
субтиучастие* (making stock centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически субтизапас* (making centital ecounirenomic subtistock)], (4) съзидателно сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (making sustatantal centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като съзидателен
центитален икоуниреномически субтисустатант* (making centital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното центитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ЦТИУРСУ – центитално икоуниреномическо субтиучастие)

Центитално
икоуниреномическо субтиучастие
(ЦТИУРСУ)
(центитален
икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИУРСУ

Субстатно
ЦТИУРСУ

Запасово
ЦТИУРСУ

Сустатантно
ЦТИУРСУ

(центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(центитален
икоуниреномически субтизапас;

(центитален
икоуниреномически субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтицентит)

субстатен икоуниреномически субтицентит)

запасов икоуниреномически субтицентит)

сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРСУ]

[външно същество на
ЦТИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРСУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
центитален икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРСУ
(работен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен центитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

работен субстатен икоуниреномически субтицентит)

работен запасов
икоуниреномически субтицентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа сметнасубти задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРСУ
(творчески
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(творчески центитален икоуниреномически
субтисус-татит;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
субтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтицентит)

творчески запасов икоуниреномически субтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРСУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРСУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРСУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиигодно-ност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРСУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРСУ
ЦТИУРСУ
во ЦТИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически
субтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (making centital ecounirenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), съзидателен икоуниреномически центит,
(*) – съзидателен центитален икоуниреномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на съзидателен икоуниреномически субект [на
субстантивностен
съзидателен
икоуниреномически
субект*
(substantivitical making ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие и съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие (той
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство);
съзидателна центитална икономическа значимост (същото като съзидателен
икономически центит) и съзидателен центитален икотехномически принос
(същото като съзидателен икотехномически центит), взети заедно в тяхното
цялостно единство, както и общо понятие за съзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически
субтицентит и като съзидателен икоуниреномически диспотант) и съзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като съзидателен икоуниреномически обтицентит и като съзидателна центитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на
центиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата съзидателност* (ecounirenomic makingness),
последната като състояние на пълноценно функциониране (субстанциално и
информационно в съчетание) на възпроизводствената икономическата единица
(вж. ценностна икономическа ингредиентност). Съзидателното центитално
икоуниреномическо участие е форма на съществуване на съзидателната
центитална икоуниреномическа енергия (making centital ecounirenomic
energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената съзидателна центитална икоуниреномическа активност*
(making centital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То
е кинестично опредметена съзидателна центитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена съзидателна центитална
икоуниреномическа потенциалност* (making centital ecounirenomic
potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на съзидателното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

СЗ центитално
икоуниреномическо участие;
СЗ икоуниреномически центит
(СЗ центитално
икоуниреномическо участие)

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

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

СЗ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СЗ икоуниреномически субтицентит
(СЗ икоуниреномически диспотант)

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

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

СЗ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СЗ икоуниреномически обтицентит
(СЗ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Съзидателно центитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(СЗ – съзидателен; 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 съзидателното центитално икоуниреномическо участие са (1) съзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие (съзидателен икоуниреномически
субтицентит) и (2) съзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие (съзидателен икоуниреномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на съзидателното центитално икоуниреномическо участие са: съзидателно възпроизводствено центитално икоуниреномическо участие*
(making reproductional centital ecounirenomic participation (share)), съзидателно
производствено центитално икоуниреномическо участие* (making production centital ecounirenomic participation (share)), съзидателно разменно центитално икоуниреномическо участие* (making exchange centital ecounirenomic participation (share)), съзидателно разпределително центитално
икоуниреномическо участие* (making distributional centital ecounirenomic participation (share)), съзидателно потребително центитално икоуниреномическо участие* (making consumption centital ecounirenomic participation
(share)), съзидателно стопанствено центитално икоуниреномическо участие* (making protoeconomizing centital ecounirenomic participation (share)),
съзидателно следпроизводствено центитално икоуниреномическо участие* (making post-production centital ecounirenomic participation (share)), съзидателно предипотребително центитално икоуниреномическо участие*
(making before-consumption centital ecounirenomic participation (share)), съзидателно посредническо центитално икоуниреномическо участие* (making
intermediationary centital ecounirenomic participation (share)), съзидателно бизнес центитално икоуниреномическо участие* (making business centital
ecounirenomic participation (share)), съзидателно алокативно центитално
икоуниреномическо участие* (making allocative centital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално съзидателно центитално икоуниреномическо участие* (individual making centital ecounirenomic participation
(share)), фирмено съзидателно центитално икоуниреномическо участие*
(firm making centital ecounirenomic participation (share)), обществено съзидателно центитално икоуниреномическо участие* (social making centital
ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават съзидателно центитално усвоявано икоуниреномическо
участие* (making centital assimilated ecounirenomic participation (share)) и съ196
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зидателно центитално създавано икоуниреномическо участие* (making
centital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на съзидателното центитално икоуниреномическо участие са (1)
съзидателно сустатитно центитално икоуниреномическо участие*
(making sustatitic centital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически сустатит* (making centital
ecounirenomic sustatite)], (2) съзидателно субстатно центитално икоуниреномическо участие* (making substatum centital ecounirenomic participation
(share)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически субстат* (making centital ecounirenomic substatum)], (3) съзидателно запасово
центитално икоуниреномическо участие* (making stock centital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически запас* (making centital ecounirenomic stock)], (4) съзидателно
сустатантно центитално икоуниреномическо участие* (making sustatantal
centital ecounirenomic participation (share)) [същото като съзидателен центитален икоуниреномически сустатант* (making 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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на съзидателното центитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИУРУ – центитално икоуниреномическо участие)

Центитално
икоуниреномическо участие
(ЦТИУРУ)
(центитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИУРУ

Субстатно
ЦТИУРУ

Запасово
ЦТИУРУ

Сустатантно
ЦТИУРУ

(центитален
икоуниреномически сустатит;

(центитален
икоуниреномически субстат;

(центитален
икоуниреномически запас;

(центитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически центит)

субстатен икоуниреномически центит)

запасов икоуниреномически центит)

сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРУ]

[външно същество на
ЦТИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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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File: от СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪЗИДАТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪЗИДАТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЗНАНИЕ (consciousness) (кд) – във:
икономическо съзнание (вж. икономическа субстанция; икономическо
богатство);
ингредиентно икономическо съзнание (вж. икономически ингредиент);
системно икономическо съзнание (вж. икономическа система).
СЪЗНАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (conscious economic
ingredient) – вж. икономически ингредиент.
СЪЗНАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (conscious economic
system) – вж. икономическа система.
СЪЗНАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (conscious economic
substance) – вж. икономическа субстанция.
СЪЗНАТЕЛНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (conscious economic
wealth) – вж. икономическо богатство.
СЪИЗМЕРИМА ИКОНОМИКА (commensurable economy) – понятие, с което
(ако не е посочено друго) се подразбира съизмеримо-изразената икономика.
Вж. пълна същностно-стратифицирана икономика.
СЪИЗМЕРИМИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (commensurable
economic ingredients) (*) – икономически ингредиенти, които са форми на съизмеримото икономическо богатство (в опростената същностностратифицирана икономика то включва само трудовото икономическо богатство и паричното икономическо богатство). Разграничават се входни съизмерими икономически ингредиенти* (input commensurable economic
ingredients), които са форми на входното съизмеримо икономическо богатство* (input commensurable economic wealth) и изходни съизмерими икономически ингредиенти* (output commensurable economic ingredients), които са
форми на изходното съизмеримо икономическо богатство* (output
commensurable economic wealth).
СЪИЗМЕРИМО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (commensurable economic wealth), съизмеримо-изразено икономическо богатство, (*) – икономическо богатство в съизмерима (всеобщо-съизмерима) форма на съществуване; икономическо богатство, изразено (измерено, представено) във всеобщи
1
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------измерители. То е съизмеримо-опредеметена икономическа ценност*
(commensurably-objectified economic worth) [в т.ч. съизмеримо-опредеметена
икономическа полезност* (commensurably-objectified economic utility) и съизмеримо-опредметена икономическа стойност* (commensurably-objectified
economic value), които са съизмеримо-опредметените ценностни икономически ингредиенти* (commensurably-objectified worthy economic ingredients)].
Може да се разглежда още като съизмеримо-опосредствувана икономическа
ценност* (commensurably-indirect economic worth) или като съизмеримоопосредствувано ценностно икономическо богатство* (commensurablyindirect worthy economic wealth). Със съизмеримо-опредметената ценност (със
съизмеримото богатство) са съпоставими понятията за съизмерима икономика,
съизмерима икономическа система, съизмеримо икономическо множество*
(commensurable econimic set) и съизмеримо икономическо пространство*
(commensurable econimic space). В опростената същностно-стратифицирана
икономика съизмеримото икономическо богатство включва само трудовото
икономическо богатство и паричното икономическо богатство.
СЪИЗМЕРИМО-ИЗРАЗЕНА ИКОНОМИКА (commensurably-expressed
economy), всеобщо-съизмерима икономика, нереализирана икономика, (*)
– икономика, съставена от ликвидно-изразената икономика, символно-паричноизразената икономика, продуктово-парично-изразената икономика и трудово-изразената икономика; икономика, икономическите ингредиенти на която
са измерени (изразени) чрез измерители по такъв начин, щото в рамките на отделната икономика те измерват или претеглят всички нейни ингредиенти. [В
обхвата на опростената същностно-стратифицирана икономика съизмеримо-изразената икономика се състои само от символно-парично-изразената
икономика и трудово-изразената икономика.] Представлява обединение на номинално-изразената икономика, парично-изразената икономика и еквивалентно-изразената икономика. Ако не е посочено друго, под съизмерима икономика се подразбира съизмеримо-изразената икономика. Вж. пълна същностностратифицирана икономика.
СЪИЗМЕРИМО-ИЗРАЗЕНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (commensurably-expressed economic wealth) – същото като съизмеримо богатство.
СЪИЗМЕРИМО-ОПРЕДМЕТЕНИ ЦЕННОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТИ* (commensurably-objectified worthy economic ingredients) –
вж. съизмеримо икономическо богатство.
2

1465

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪКРОВИЩНА ОБЛИГАЦИЯ (treasury bond) (в макр.) – правителствена
ценна книга (в макр.), която има срок на погасяване от една до три години и
носи определен купонен доход.
СЪКРОВИЩНА ПОЛИЦА (treasury bill) (в макр.) – краткосрочна правителствена ценна книга (в макр.), която се реализира със сконтов процент.
СЪКРОВИЩНА ПОЛИЦА (treasury bill) (ки) – във:
средносрочна съкровищна полица (в макр.);
съкровищна полица (в макр.).
СЪОБЩЕНИЕ (communication /message/) (кд) – във:
източник на икономическото съобщение;
скорост на създаването на икономическото съобщение.
СЪОТВЕТСТВИЕ (correspondence) (кд) – във:
абстрактно ингредиентно икономическо съответствие (вж. абстрактна ингредиентна икономическа система);
биективно икономическо съответствие;
биекция между икономическите съответствия (вж. икономическо съответствие);
възпроизводствено икономическо съответствие (вж. възпроизводствена икономическа система);
графика на икономическото съответствие (вж. графика на икономическия оператор и оператор на икономическата система);
дифункционално икономическо съответствие (вж. икономическо съответствие);
еднозначно икономическо съответствие (същото като функционално
икономическо съответствие; вж. икономическо съответствие);
еднозначно икономическо съответствие между принадения продукт и
осъкъдността (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]);
икономическо съответствие;
инверсно икономическо съответствие (същото като инволюция на икономическото съответствие);
инволюция на икономическото съответствие;
ингредиентно икономическо съответствие (вж. ингредиентна икономическа система);
инективно икономическо съответствие;
3
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------композиция на икономически съответствия;
линейно инверсно абстрактно ингредиентно икономическо съответствие (инверсна абстрактна ингредиентна икономическа система);
линейно начално абстрактно ингредиентно икономическо съответствие (вж. начална абстрактна ингредиентна икономическа система);
многозначно икономическо съответствие (същото като нефункционално икономическо съответствие; вж. и икономическо съответствие);
навсякъде определено икономическо съответствие;
нефункционално икономическо съответствие (вж. икономическо съответствие);
област на значенията на икономическото съответствие;
област на определението на икономическото съответствие;
образ на икономическото съответствие (същото като област на значенията на икономическото съответствие);
проективно икономическо съответствие (вж. икономическа проекция);
произведение на икономически съответствия (същото като композиция на
икономически съответствия);
пълно икономическо съответствие;
ресурсно-субстанциално икономическо съответствие (вж. ресурсносубстанциална икономическа система);
същностно-стратификационно икономическо съответствие (вж. същностно-стратифицирана икономическа система);
сюрективно икономическо съответствие;
функционално икономическо съответствие (вж. икономическо
съответствие).
СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПРИНАДЕНИЯ ПРОДУКТ И ОСЪКЪДНОСТТА (correspondence between surplus product and scarcity) (ки) – във:
еднозначно икономическо съответствие между принадения продукт и
осъкъдността (вж. продуктов икономически превес [индивидуален]).
СЪОТНОСИТЕЛНОСТ (rationess) (кд) – във:
икономическа съотносителност.
СЪОТНОШЕНИЕ (relation, ratio) (кд) – във:
еволюционно икономическо съотношение;
основно рекурентно икономическо съотношение (вж. икономическа задача на динамичното програмиране);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рекурентно икономическо съотношение.
СЪПЛАЙСАЙД ИКОНОМИКС (supply-side economics) (в макр.) – същото
като икономика на предлагането.
СЪПЛАЙСАЙД-ОРЯЗВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ (supply-side tax cuts) (в макр.)
– същото като политика на орязване на данъците (в макр.).
СЪПОСТАВИМОСТ (juxtaposibility) (кд) – във:
размита икономическа съпоставимост (същото като размито икономическо отношение на съпоставимост);
размито икономическо отношение на съпоставимост.
СЪПОСТАВИМОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА РАЗМИТОСТ* (juxtaposibilitive economic fuzziness) – икономическа размитост на размитото икономическо отношение на съпоставимост (на размитата икономическа съпоставимост); състояние на размитост на икономическото отношение на съпоставимост. Представлява икономическо сечение на транзитивната икономическа размитост и симетричната икономическа размитост. Вж. размито
бинарно икономическо отношение.
СЪРАЗМЕРНОСТ НА ДЕЛЕНИЕТО НА ОБЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОНЯТИЕ* (division proportionality on the economic concept volume) –
едно от свойствата на делението на обема на икономическото понятие, според което при делението е необходимо да се вземат под внимание всички икономически видове, влизащи в обема делимото икономическо понятие, без да се
увеличава или намалява тяхното количество. Това означава, че сумата на видовете трябва да бъде равна на обема на делимото понятие.
СЪРАЗМЕРНОСТ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ОБЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ПОНЯТИЕ* (definition proportionality on the economic concept
volume) – такова условие за правилното определение на икономическото понятие (вж. икономическо определение), според което обемът на определящото
икономическо понятие трябва да бъде равен на обема на обема на определяемото икономическо понятие. Вж. обем на икономическото понятие.
СЪРЦЕВИНА (core) (ки) – във:
потребителна сърцевина (в микр.);
производствена сърцевина (в микр.).
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до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound external derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound external derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound external dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound external dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound external dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound external dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
съставен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен външен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound external dialectical economic ingredient) (ки) – във:
външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound external dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound external dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound external dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен външен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound external dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound external dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound external dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound external dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound external relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound external relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound external typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
9
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound external typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ВЪНШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound external typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound internal derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound internal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound internal dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound internal dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound internal dialectical economic exoingredient) (ки)
– във:
съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен вътрешен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
11
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound internal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound internal dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound internal dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
(compound
internal
dialectical
ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен вътрешен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
12

1475

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound internal dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound internal dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound internal relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound internal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal relevant dialectical
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound internal typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound internal typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ВЪТРЕШЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound internal typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive derelevant dia-
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive dialectical ecocorenomic ingredient) –
вж. диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive dialectical economic exoingredient)
– вж. диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound constructive dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен градивен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound constructive dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен градивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound constructive dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен градивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound constructive dialectical ecotechnomic ingredient) (ки)
– във:
съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive relevant typical
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive typical dialectical
ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound constructive typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound constructive typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ГРАДИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound constructive typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
(compound
derelevant
dialectical
economic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound derelevant dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound derelevant dialectical economic ingredient) – вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound derelevant dialectical economic ingredient) (ки) –
във:
съставен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound derelevant dialectical ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound derelevant typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound derelevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound dialectical ecocorenomic exoingredient) (ки) – във:
съставен външен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен вътрешен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен градивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен дукоален диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен клетъчен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен масивен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен основен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен съвместим диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен уникоален диалектически икокореномически ексоингредиент (вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен унитарен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен цялостен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент);
съставен частен диалектически икокореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икокореномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) – във:
съставен външен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен градивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен диалектически икокореномически ингредиент (вж. диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоален диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен масивен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен основен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен съвместим диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икокореномически ингредиент
(вж. диалектически икокореномически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент);
съставен частен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
диалектически икокореномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound dialectical economic exoingredient) (ки) – във:
съставен външен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен външен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен вътрешен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен градивен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен диалектически икономически ексоингредиент (вж. диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоален диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен масивен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
30

1493

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен основен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен уникоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен цялостен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен частен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(compound dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически
ингредиент.
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(compound dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен външен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически
икономически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж.
релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент)
съставен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически
икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound dialectical ecorenomic exoingredient) (ки) – във:
съставен външен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен вътрешен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен градивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен диалектически икореномически ексоингредиент (вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен клетъчен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен масивен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен основен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен съвместим диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен уникоален диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен унитарен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен цялостен диалектически икореномически ексоингредиент
(вж. диалектически икореномически ексоингредиент);
съставен частен диалектически икореномически ексоингредиент (вж.
диалектически икореномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ*
(compound dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ
(compound dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
съставен външен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен градивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен дукоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоплетен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен масивен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен основен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент);
съставен съвместим диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икореномически ингредиент (вж.
диалектически икореномически ингредиент);
съставен частен диалектически икореномически ингредиент (вж. диалектически икореномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
съставен външен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен вътрешен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
съставен градивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
съставен масивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
съставен основен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
съставен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент)
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент);
съставен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
съставен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж.
дерелевантен
диалектически
икотехномически
ексоингредиент);
съставен цялостен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съставен външен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound dialectical ecounirenomic exoingredient) (ки) – във:
съставен външен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен вътрешен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен градивен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен дукоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен клетъчен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен масивен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен основен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен съвместим диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен уникоален диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен унитарен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен цялостен диалектически икоуниреномически ексоингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент);
съставен частен диалектически икоуниреномически ексоингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически
икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) – във:
съставен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен външен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен дукоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен градивен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен основен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен съвместим диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен масивен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен частен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен уникоален диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. диалектически икоуниреномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound ducoal dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоален диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound ducoal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен дукоален диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound ducoal dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound ducoal dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
съставен дукоален дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal relevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound ducoal typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound ducoal typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДУКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoal typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete derelevant
dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete derelevant dialecti-
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------cal economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete dialectical economic exoingredient)
– вж. диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound ducoplete dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоплетен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound ducoplete dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен дукоплетен диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete dialectical ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound ducoplete dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоплетен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound ducoplete dialectical ecotechnomic ingredient)
(ки) – във:
съставен дукоплетен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete relevant dia51
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete typical dialectical
ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound ducoplete typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound ducoplete typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ДУКОПЛЕТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound ducoplete typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular derelevant dia-
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------lectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound cellular dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
54

1517

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound cellular dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
(compound
cellular
dialectical
ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен клетъчен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).

55

1518

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound cellular dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
съставен клетъчен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular relevant dialectical
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound cellular typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound cellular typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН КЛЕТЪЧЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound cellular typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound massive derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound massive derelevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound massive dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound massive dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound massive dialectical economic exoingredient) (ки)
– във:
съставен масивен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен масивен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound massive dialectical economic ingredient) (ки) – във:
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен масивен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound massive dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound massive dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound massive dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен масивен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound massive dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен масивен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound massive dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound massive relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound massive relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН МАСИВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound massive typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound massive typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН МАСИВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound massive typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound basic derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound basic derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic derelevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound basic dialectical ecocorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound basic dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound basic dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
съставен основен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен основен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound basic dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен основен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound basic dialectical ecorenomic exoingredient) – вж.
диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound basic dialectical ecotechnomic exoingredient)
– вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound basic dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен основен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound basic dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съставен основен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
(compound
basic
dialectical
ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound basic relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound basic relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic typical dialectical ecocorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound basic typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound basic typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ОСНОВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound basic typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound relevant dialectical economic exoingredient)
– вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound relevant dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
съставен външен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен релевантен диалектически икономически ексоингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound relevant dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен външен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
съставен външен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);

70

1533

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound relevant dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound relevant dialectical ecotechnomic ingredient) (ки)
– във:
съставен външен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен масивен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен релевантен диалектически икотехномически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound relevant typical dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound relevant typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
съставен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound relevant typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съставен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible derelevant
dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible
derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible derelevant
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible derelevant typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible dialectical ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible dialectical ecocorenomic ingredient)
– вж. диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible dialectical economic exoingredient) – вж. диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound compatible dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible dialectical economic ingredient) – вж.
диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound compatible dialectical economic ingredient) (ки) –
във:
съставен съвместим дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).

76

1539

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible dialectical ecorenomic exoingredient) – вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible dialectical ecorenomic ingredient) – вж.
диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound compatible dialectical ecotechnomic exoingredient) (ки) – във:
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible dialectical ecotechnomic ingredient) –
вж. диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound compatible dialectical ecotechnomic ingredient) (ки)
– във:
съставен съвместим дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible relevant dialectical
economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible relevant
dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible relevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible
relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен
диалектически икотехномически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound compatible typical dialectical economic
ingredient) (ки) – във:
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible typical dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound compatible typical dialectical
ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН СЪВМЕСТИМ ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound compatible typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound typical dialectical ecocorenomic ingredient) (ки) –
във:
съставен външен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен градивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен дукоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен основен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен съвместим типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икокореномически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен уникоален типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икокореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен
диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен външен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен градивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоален типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен основен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен основен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен съвместим типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound typical dialectical ecorenomic ingredient) – вж. типичен
диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound typical dialectical ecorenomic ingredient) (ки) – във:
съставен външен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен градивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен дукоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен основен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен съвместим типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икореномически ингредиент (вж. типичен диалектически икореномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икореномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икореномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
съставен външен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен външен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен вътрешен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен вътрешен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен градивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен градивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен дукоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен клетъчен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен масивен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен масивен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен основен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен съвместим релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен съвместим типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж.
типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound typical dialectical ecounirenomic ingredient) (ки) –
във:
съставен външен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен вътрешен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен градивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен дукоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен дукоплетен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен клетъчен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен масивен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен основен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен съвместим типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент
(вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент (вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal derelevant
dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal derelevant dialectical
economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal derele-
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------vant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически
икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal derelevant dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal
derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal dialectical ecocorenomic ingredient) –
вж. диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal dialectical economic exoingredient) –
вж. диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound unicoal dialectical economic exoingredient)
(ки) – във:
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен уникоален диалектически икономически ексоингредиент
(вж. диалектически икономически ексоингредиент);
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен уникоален релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound unicoal dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен уникоален дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икономически ингредиент (вж.
диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
(compound
unicoal
dialectical
ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен уникоален диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound unicoal dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
съставен уникоален дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal dialectical ecounirenomic
exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal relevant dialectical
economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal relevant dialectical economic ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal relevant dialectical
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal relevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound unicoal typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икономически ингредиент (вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal typical dialectical
ecorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound unicoal typical dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съставен уникоален релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен уникоален типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен уникоален дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН УНИКОАЛЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unicoal typical dialectical
ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary derelevant dialectical economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически
ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound unitary dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound unitary dialectical economic ingredient) (ки) – във:
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ
(compound
unitary
dialectical
ecotechnomic
exoingredient) (ки) – във:
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен унитарен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary dialectical ecotechnomic ingredient) – вж.
диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound unitary dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) –
във:
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary relevant dialectical
ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически
ексоингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary relevant typical dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН УНИТАРЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary relevant typical
dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически
икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound unitary typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound unitary typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен унитарен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен унитарен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен унитарен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН УНИТАРЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound unitary typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound entire derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound entire derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire derelevant
typical dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire derelevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
(compound
entire
dialectical
ecocorenomic
exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound entire dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound entire dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
съставен цялостен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен цялостен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound entire dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен цялостен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икономически ингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound entire dialectical ecorenomic exoingredient) –
вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound entire dialectical ecotechnomic exoingredient)
– вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound entire dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен цялостен диалектически икотехномически ексоингредиент
(вж. диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ (compound entire dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съставен цялостен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен диалектически икотехномически ингредиент (вж.
диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound entire dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound entire relevant dialectical economic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound entire relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire typical dialectical eco102
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------corenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire typical dialectical economic ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound entire typical dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound entire typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
съставен цялостен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен цялостен релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент);
съставен цялостен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ЦЯЛОСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound entire typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound particular derelevant dialectical
economic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular derelevant dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound particular derelevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular derelevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен диалектически икотехномически
ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular derelevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДЕРЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular derelevant
typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound particular dialectical ecocorenomic exoingredient) – вж. диалектически икокореномически ексоингредиент.
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular dialectical ecocorenomic ingredient) – вж.
диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound particular dialectical economic exoingredient) – вж.
диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound particular dialectical economic exoingredient) (ки) –
във:
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен диалектически икономически ексоингредиент (вж.
диалектически икономически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular dialectical economic ingredient) – вж. диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound particular dialectical economic ingredient) (ки) – във:
съставен частен дерелевантен диалектически икономически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен диалектически икономически ингредиент (вж. диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икономически ингредиент
(вж. релевантен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound particular dialectical ecorenomic exoingredient)
– вж. диалектически икореномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular dialectical ecorenomic ingredient) – вж. диалектически икореномически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ*
(compound
particular
dialectical
ecotechnomic
exoingredient) – вж. диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ (compound particular dialectical ecotechnomic exoingredient)
(ки) – във:
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж.
диалектически икотехномически ексоингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент).
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound particular dialectical ecotechnomic ingredient) (ки) – във:
съставен частен дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен диалектически икотехномически ингредиент (вж. диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен релевантен диалектически икотехномически ингредиент (вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound particular dialectical ecounirenomic exoingredient) – вж. диалектически икоуниреномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular dialectical ecounirenomic ingredient) –
вж. диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound particular relevant dialectical eco-
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular relevant dialectical economic
ingredient) – вж. релевантен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ЕКСОИНГРЕДИЕНТ* (compound particular relevant dialectical ecotechnomic exoingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular relevant dialectical
ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular relevant typical
dialectical economic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН РЕЛЕВАНТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular relevant typical dialectical ecotechnomic ingredient) – вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular typical dialectical ecocorenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular typical dialectical economic
ingredient) – вж. типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound particular typical dialectical economic ingredient)
(ки) – във:
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------съставен частен дерелевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икономически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икономически ингредиент
(вж. типичен диалектически икономически ингредиент).
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular typical dialectical ecorenomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular typical dialectical ecotechnomic
ingredient) – вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (compound particular typical dialectical ecotechnomic
ingredient) (ки) – във:
съставен частен дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен релевантен типичен диалектически икотехномически
ингредиент (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
съставен частен типичен диалектически икотехномически ингредиент (вж. типичен диалектически икотехномически ингредиент).
СЪСТАВЕН ЧАСТЕН ТИПИЧЕН ДИАЛЕКТИЧЕСКИ ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (compound particular typical dialectical ecounirenomic ingredient) – вж. типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВНА ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА
КЛЕТКА* (compound derelevant dialectical economic cell) – вж. [1] дерелевантен диалектически икономически ексоингредиент, [2] дерелевантен диалек-
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тически икономически ингредиент и [3] дерелевантен типичен диалектически
икономически ингредиент.
СЪСТАВНА ДЕРЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (compound derelevant dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1]
дерелевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] дерелевантен диалектически икотехномически ингредиент и [3] дерелевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(compound dialectical ecocorenomic cell) – вж. [1] диалектически икокореномически ексоингредиент, [2] диалектически икокореномически ингредиент и [3]
типичен диалектически икокореномически ингредиент.
СЪСТАВНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (compound dialectical economic cell) – вж. [1] диалектически икономически ексоингредиент, [2] диалектически икономически ингредиент и [3] типичен диалектически икономически ингредиент.
СЪСТАВНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (compound dialectical ecorenomic cell) – вж. [1] диалектически икореномически ексоингредиент, [2] диалектически икореномически ингредиент и [3] типичен
диалектически икореномически ингредиент.
СЪСТАВНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(compound dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1] диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] диалектически икотехномически ингредиент и [3]
типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА КЛЕТКА*
(compound dialectical ecounirenomic cell) – вж. [1] диалектически икоуниреномически ексоингредиент, [2] диалектически икоуниреномически ингредиент и
[3] типичен диалектически икоуниреномически ингредиент.
СЪСТАВНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОНОМИЧЕСКА
КЛЕТКА* (compound relevant dialectical economic cell) – вж. [1] релевантен
диалектически икономически ексоингредиент, [2] релевантен диалектически
икономически ингредиент и [3] релевантен типичен диалектически икономически ингредиент.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТАВНА РЕЛЕВАНТНА ДИАЛЕКТИЧЕСКА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА КЛЕТКА* (compound relevant dialectical ecotechnomic cell) – вж. [1] релевантен диалектически икотехномически ексоингредиент, [2] релевантен диалектически икотехномически ингредиент и [3] релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент.
СЪСТАВНА СТОКА (composite commodity) (в микр.), съставно икономическо благо, – обобщение на множество от разнородни икономически блага (в
т.ч. и икономически продукти), представено в парична форма, което съобразно
с теоремата за съставните стоки на В. Леонтиев и Дж. Хикс позволява да се
опрости многомерната задача за оптимизация на общата икономическа полезност на потребителя и тя да се сведе до двумерна.
СЪСТАВНА СТОКА (composite commodity) (ки) – във:
съставна стока;
теорема за съставните стоки.
СЪСТАВНО ИКОНОМИЧЕСКО БЛАГО (composite economic goods) – същото като съставна стока.
СЪСТАВНОСТ (compoundness) (кд) – във:
икофорномическа съставност (същото като ингредиентна икофорномическа логичност);
форномическа съставност;
ценностна икономическа съставност.
СЪСТАВЯЩИ ВРЕМЕВИ РЕДОВЕ НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ* (time-series components of the gross domestic product) – времеви икономически редове, изразяващи строго регулярни циклични колебания на реалния
брутен вътрешен продукт, всеки един от които има специфични амплитуда и
честота, и чиято сума е равна на статистическия времеви ред на брутния
вътрешен продукт, който в общия случай от своя страна представя нерегулярно циклично колебание на продукта.
СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПАЗАР (contestable market) (ки) – във:
модел на състезателните пазари (в микр.).
СЪСТЕЗАТЕЛНОСТ НА ЦЕЛИТЕ В ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА (goals
competitiveness of the target program) (при социализма), коефициент на взаим110
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ното изключване на целите в целевата програма, – степента, с която постигането на една цел в комплексната целева програма затруднява постигането на
останалите нейни цели. Понятието е свързано с изработването на комплексни
целеви програми и прилагането на програмно-целевия подход в управлението.
СЪСТОЯНИЕ (state /condition/) (кд) – във:
възвратен клас от икономически състояния (вж. марковска икономическа верига);
външно ексоикокореномическо състояние (вж. икокореномическа ексоформа);
външно ексоикономическо състояние (вж. икономическа ексоформа);
външно ексоикореномическо състояние (вж. икореномическа ексоформа);
външно ексоикотехномическо състояние (вж. икотехномическа ексоформа);
външно ексоикоуниреномическо състояние (вж. икоуниреномическа
ексоформа);
външно икокореномическо състояние (вж. икокореномическа форма);
външно икономическо състояние (вж. икономическа форма);
външно икореномическо състояние (вж. икореномическа форма);
външно икотехномическо състояние (вж. икотехномическа форма);
външно икоуниреномическо състояние (вж. икоуниреномическа форма);
вътрешно ексоикокореномическо състояние (вж. икокореномическо ексосъдържание);
вътрешно
ексоикономическо
състояние
(вж.
икономическо
ексосъдържание);
вътрешно ексоикореномическо състояние (вж. икореномическо ексосъдържание);
вътрешно ексоикотехномическо състояние (вж. икотехномическо ексосъдържание);
вътрешно ексоикоуниреномическо състояние (вж. икоуниреномическо
ексосъдържание);
вътрешно икокореномическо състояние (вж. икокореномическо
съдържание);
вътрешно икономическо състояние (вж. икономическо съдържание);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------вътрешно икономическо състояние (същото като вътрешно състояние на
икономическата система);
вътрешно икореномическо състояние (вж. икореномическо съдържание);
вътрешно икотехномическо състояние (вж. икотехномическо съдържание);
вътрешно икоуниреномическо състояние (вж. икоуниреномическо съдържание);
вътрешно състояние на икономическата система;
глобална реакция на състоянието на икономическата система (вж. линейна икономическа система);
глобално състояние на икономическата система (вж. множество на
глобалните състояния на икономическата система и абстрактна икономическа система);
гранични /краеви/ състояния на оптималната икономическа система
(вж. обща икономическа задача на оптималното управление и гранични
/краеви/ икономически условия);
гранични /краеви/ състояния на поведение на оптималната икономическа система (вж. обща икономическа задача на оптималното управление и
гранични /краеви/ икономически условия);
допустимо икономическо състояние;
еквивалентни икономически състояния в теорията на икономическите
автомати;
ергодично икономическо състояние;
изолирана затворена траектория на състоянията на икономическата
система;
изходно икономическо състояние (същото като изходно състояние на икономическата система);
изходно състояние на икономическата система;
икономическо състояние;
ингредиентно икономическо състояние (вж. и тримерно пространство на
дерелвантните типични икономически ингредиенти);
кореспондиращи си /предаващи, съответствуващи/ икономически
състояния (вж. марковска икономическа верига);
крайно състояние на оптималната икономическа система (вж. обща
икономическа задача на оптималното управление и гранични /краеви/ икономически условия);
112

1575

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------линеен обект на глобалните състояния на икономическата система
(вж. линейна икономическа система);
множество на глобалните състояния на икономическата система;
начално състояние на оптималната икономическа система (вж. обща
икономическа задача на оптималното управление и гранични /краеви/ икономически условия);
невъзвратен клас от икономически състояния (вж. марковска икономическа верига);
неопределеност на състоянието на икономическата природа (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност);
неравновесно първоначално състояние (в микр.);
несъществено икономическо състояние (вж. марковска икономическа
верига);
неустойчиво икономическо състояние (вж. ергодично икономическо
състояние);
област на допустимото икономическо състояние;
особена фазова точка на състоянието на икономическата система;
поглъщащо икономическо състояние (вж. и ергодично икономическо състояние);
преходна функция на икономическото състояние;
преходна функция на състоянието на икономическата система (същото
като преходна функция на икономическото състояние);
пространство на икономическите състояния (същото като фазово пространство на състоянията на икономическата система);
равновесно първоначално състояние (в микр.);
състояние на вътрешно икономическо поведение (същото като вътрешно
икономическо събитие);
състояние на вътрешно поведение на икономическата система (същото
като вътрешно икономическо събитие);
състояние на изходно икономическо поведение (същото като вътрешно
икономическо събитие);
състояние на изходно поведение на икономическата система (същото като изходно икономическо събитие);
състояние на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномическа
ексосъдържание и икокореномическа ексоформа);
състояние на икокореномическия предмет (вж. икокореномическа съдържание и икокореномическа форма);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------състояние на икономическата система (същото като икономическо състояние);
състояние на икономическия ексопредмет (вж. икономическа ексосъдържание и икономическа ексоформа);
състояние на икономическия предмет (вж. икономическа съдържание и
икономическа форма);
състояние на икономическо поведение (същото като икономическо събитие);
състояние на икореномическия ексопредмет (вж. икореномическа ексосъдържание и икореномическа ексоформа);
състояние на икореномическия предмет (вж. икореномическа съдържание и икореномическа форма);
състояние на икотехномическия ексопредмет (вж. икотехномическа ексосъдържание и икотехномическа ексоформа);
състояние на икотехномическия предмет (вж. икотехномическа съдържание и икотехномическа форма);
състояние на икоуниреномическия ексопредмет (вж. икоуниреномическа ексосъдържание и икоуниреномическа ексоформа);
състояние на икоуниреномическия предмет (вж. икоуниреномическа
съдържание и икоуниреномическа форма);
състояние на поведение на икономическата система (същото като икономическо събитие);
съществено икономическо състояние (вж. марковска икономическа верига);
точка на състояние на поведение на икономическата система (същото
като фазова точка на събитие в икономическата система);
траектория на икономическите състояния (същото като фазова траектория на състоянията на икономическата система);
траектория на състоянията на икономическата система (същото като
фазова траектория на икономическата система);
установено състояние на икономическата система;
фазов вектор на икономическото състояние;
фазова точка на икономическото състояние (същото като фазова точка
на състоянието на икономическата система и като фазов вектор на икономическото състояние);
фазова точка на състоянието на икономическата система;
фазова траектория на икономическото състояние;
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------фазова траектория на състоянията на икономическата система;
фазово пространство на икономическите състояния (същото като фазово пространство на състоянията на икономическата система);
фазово пространство на състоянията на икономическата система.
СЪСТОЯНИЕ НА ВЪТРЕШНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ (internal economic behaviour state /condition/) – същото като вътрешно икономическо
събитие.
СЪСТОЯНИЕ НА ВЪТРЕШНО ПОВЕДЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА (internal behaviour state /condition/ of the economic system) – същото
като вътрешно икономическо събитие.
СЪСТОЯНИЕ НА ИЗХОДНО ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ (output
economic behaviour state /condition/) – същото като вътрешно икономическо събитие.
СЪСТОЯНИЕ НА ИЗХОДНО ПОВЕДЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА (output behaviour state /condition/ of the economic system) – същото
като изходно икономическо събитие.
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПРИРОДА (economic nature
condition) (ки) – във:
неопределеност на състоянието на икономическата природа (вж. вземане на икономическо решение в условия на неопределеност).
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic system
state /condition/) – същото като икономическо състояние.
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА (economic system
state /condition/) (ки) – във:
вътрешно състояние на икономическата система;
глобална реакция на състоянието на икономическата система (вж. линейна икономическа система);
глобално състояние на икономическата система (вж. множество на
глобалните състояния на икономическата система и абстрактна икономическа система);
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------гранични /краеви/ състояния на оптималната икономическа система
(вж. обща икономическа задача на оптималното управление и гранични
/краеви/ икономически условия);
гранични /краеви/ състояния на поведение на оптималната икономическа система (вж. обща икономическа задача на оптималното управление и
гранични /краеви/ икономически условия);
изолирана затворена траектория на състоянията на икономическата
система;
изходно състояние на икономическата система;
крайно състояние на оптималната икономическа система (вж. обща
икономическа задача на оптималното управление и гранични /краеви/ икономически условия);
линеен обект на глобалните състояния на икономическата система
(вж. линейна икономическа система);
множество на глобалните състояния на икономическата система и абстрактна икономическа система;
начално състояние на оптималната икономическа система (вж. обща
икономическа задача на оптималното управление и гранични /краеви/ икономически условия);
особена фазова точка на състоянието на икономическата система;
преходна функция на състоянието на икономическата система (същото
като преходна функция на икономическото състояние);
състояние на икономическата система (същото като икономическо състояние);
точка на състояние на поведение на икономическата система (същото
като фазова точка на събитие в икономическата система);
траектория на състоянията на икономическата система (същото като
фазова траектория на икономическата система);
установено състояние на икономическата система;
фазов вектор на състоянието на икономическата система (същото като
фазов вектор на икономическото състояние);
фазова траектория на състоянието на икономическата система (същото като фазова траектория на икономическото състояние);
фазово пространство на състоянията на икономическата система.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТОЯНИЕ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (state
/condition/ of the ecocorenomic exothing) – вж. икокореномическа ексосъдържание и икокореномическа ексоформа.
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (state
/condition/ of the ecocorenomic thing) – вж. икокореномическа съдържание и
икокореномическа форма.
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (state
/condition/ of the economic exothing) – вж. икономическа ексосъдържание и
икономическа ексоформа.
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (state /condition/ of the
economic thing) – вж. икономическа съдържание и икономическа форма.
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (state
/condition/ of the ecorenomic exothing) – вж. икореномическа ексосъдържание и
икореномическа ексоформа.
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (state /condition/ of
the ecorenomic thing) – вж. икореномическа съдържание и икореномическа
форма.
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (state
/condition/ of the ecotechnomic exothing) – вж. икотехномическа ексосъдържание и икотехномическа ексоформа.
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (state /condition/
of the ecotechnomic thing) – вж. икотехномическа съдържание и икотехномическа форма.
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (state
/condition/ of the ecounirenomic exothing) – вж. икоуниреномическа ексосъдържание и икоуниреномическа ексоформа.
СЪСТОЯНИЕ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (state
/condition/ of the ecounirenomic thing) – вж. икоуниреномическа съдържание и
икоуниреномическа форма.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКО ПОВЕДЕНИЕ (economic behaviour
state /condition/) – същото като икономическо събитие.
СЪСТОЯНИЕ НА ОПТИМАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(condition /states/ of the optimal economic system) (ки) – във:
гранични /краеви/ състояния на оптималната икономическа система
(вж. обща икономическа задача на оптималното управление и гранични
/краеви/ икономически условия);
гранични /краеви/ състояния на поведение на оптималната икономическа система (вж. обща икономическа задача на оптималното управление и
гранични /краеви/ икономически условия);
крайно състояние на оптималната икономическа система (вж. обща
икономическа задача на оптималното управление и гранични /краеви/ икономически условия);
начално състояние на оптималната икономическа система (вж. обща
икономическа задача на оптималното управление и гранични /краеви/ икономически условия).
СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(behaviour state /condition/ of the economic system) – същото като икономическо
събитие.
СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА
(behaviour state /condition/ of the economic system) (ки) – във:
гранични /краеви/ състояния на поведение на оптималната икономическа система (вж. обща икономическа задача на оптималното управление и
гранични /краеви/ икономически условия);
състояние на поведение на икономическата система (същото като икономическо събитие);
точка на състояние на поведение на икономическата система (същото
като фазова точка на събитие в икономическата система).
СЪСТОЯНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОПТИМАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (behavioural condition /state/ of the optimal economic
system) (ки) – във:
гранични /краеви/ състояния на поведение на оптималната икономическа система (вж. обща икономическа задача на оптималното управление и
гранични /краеви/ икономически условия).
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТОЯНИЕ НА ЦЕННОСТНОДИНАМИЧНАТА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА (state /position, condition/ of the worth-dynamic economic system)
(ки) – във:
неравновесно състояние на ценностнодинамичната икономическа
система (вж. равновесно състояние на ценностнодинамична икономическа
система).
СЪСТОЯТЕЛНА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА*
(state /condition/ structure of the economic system) (*) – качествено определеният
и относително устойчив ред от състоятелните връзки на икономическата
система (от състоятелните икономически въздействия). Представлява обединение на вътрешната структура на икономическата система с изходната
структура на икономическата система. От своя страна пълната структура
на икономическата система* (full structure of the economic system) е обединение на входната структура на икономическата система с нейната състоятелна структура. От това следва твърдението, че изходната структура на икономическата система е сечението от външната структура на икономическата
система и нейната състоятелна структура. Също така вътрешната структура на
икономическата система е сечение на обуславящата /определящата/ структура на икономическата система и нейната състоятелна структура.
СЪСТОЯТЕЛНИ ВРЪЗКИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА* (state
/condition/ connections of the economic system), състоятелни икономически
величини, състоятелни икономически въздействия, (*) – общо понятие за
вътрешни връзки на икономическата система и изходни връзки на икономическата система. Всяка вътрешна връзка и всяка изходна връзка на икономическата система е нейна състоятелна връзка (състоятелна икономическа връзка). Множеството от състоятелни икономически връзки образува икономическото състояние (състоянието на икономическата система). Качествено определеният ред от състоятелни връзки представлява състоятелната структура на икономическата система. Множеството на състоятелните икономически
връзки е обединение на множеството на вътрешните и множеството на изходните икономически връзки. Сечението на последните две множества може
да бъде празно или непразно икономическо множество.
СЪСТОЯТЕЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЕЛИЧИНИ* (state /condition/ economic quantities /values/) – същото като състоятелни връзки на икономическата система.
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File: от СЪЗНАНИЕ (КД)
до СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪСТОЯТЕЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ* (state /condition/
economic impacts /actioms/) – същото като състоятелни връзки на икономическата система.
СЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ОЦЕНКАТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИСПЕРСИЯ (rating /evaluation/ acceptability of the economic variance) – вж.
извадкова икономическа дисперсия.
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