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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (performing
ecocorenomic dispotant) – същото като сътворителен икокореномически субтицентит и като сътворително центитално икокореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (performing
ecocorenomic dispotite) – същото като сътворителен икокореномически субтиуницентит и като сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (performing
ecocorenomic incentite) – същото като сътворително инцентитално икокореномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(performing ecocorenomic obtiincentite) – същото като сътворителна инцентитална икокореномическа заделеност и като сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(performing ecocorenomic obtisubstantite) – същото като сътворителен икокореномически обтит.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(performing ecocorenomic obtisubstantite) – същото като сътворително икокореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (performing ecocorenomic obtite), сътворителен икокореномически обтисубстантит, (*) –
вътрешен сътворителен статут (вътрешно-присъщ сътворителен 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 сътворителен икокореномически статут*
(internal performing ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic performance), последното като общо понятие
за икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); общо понятие за съзидателен икокореномически обтит и изпълнителен икокореномически обтит,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); сътворителен обтит на икокореномическия предмет (и
сътворителен обтит на сътворителния субтит на икокореномическия предмет).
Той е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
сътворителен икотехномическия обтиобективит (вж. сътворителен икотехномически обективит) и сътворителен икономическия обтисубективит
(вж. сътворителен икономически субективит) (както и общо понятие за сътворителен икореномически обтисубстантит (в т.ч. и за сътворителен икономически обтисубективит и сътворителен икотехномически обтиобективит)
и сътворителен икоуниреномически обтисубстантит, които съобразно с
форномическата съставност са негови разновидности), където сътворителният икономически обтисубективит е сътворителна икономическа оценка на
сътворителния икотехномически обтиобективит. Сътворителният икокореномически обтит е такава субстантивностна сътворителна оценка на сътворителния икокореномически предмет (респ. на сътворителния икокореномически
ингредиент), дадена от сътворителния икокореномически субект, която е
съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от
гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или още обективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сътворителна икокореномическа оценка*
(objectively-substantivitical ecocorenomic performing appraisement) [на която отговаря обективно-субстантивностният сътворителен икокореномически
ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен сътворителен
ингредиент или още обективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен сътворителен ингредиент]; в този смисъл тя е опосредственосубстантивностна сътворителна икокореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен сътворителен икокореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на сътворителния икокореномическия обтит е сътворителният икокореномически субтит (сътворителният икокореномически субтисубстантит). Сътворителният икокореномически обтит и
сътворителният икокореномически субтит са категории на статута на сътворителния икокореномически предмет* (statute of the performing
ecocorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Сътворителният икокореномическия обтит се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------снема в сътворителния икокореномически субтит: сътворителният икокореномически субтит е сътворителния икокореномически обтит в снет вид. Сътворителният икокореномически субит е скрит в сътворителния икокореномически обтит, а сътворителният икокореномическия обтит [който е първичният
(примитивният) и определящият статут на сътворителния икокореномически
предмет] се разкрива чрез сътворителния икоконоремически субтит [който е
вторичният (производният) и решаващият статут на сътворителния икокореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сътворителен икокореномически обтит (СТВ = сътворителен)
СТВ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СТВ икореномически
ингредиент)
(СТВ икореномически
субстантит;
СТВ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (performing
ecocorenomic substantite), сътворителен икокореномически статит, сътворителен икокореномически статисубстантит, сътворително икокореномическо участие, (*) – комбинация (съчетание или включваща икономическа ди4
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------зюнкция) от сътворителен икономически субективит и сътворителен икотехномически обективит (както и общо понятие за сътворителен икореномически субстантит (в т.ч. и за сътворителен икономически субективит и сътворителен икотехномически обективит) и сътворителен икоуниреномически
субстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сътворителеният икономически субективит е сътворителена икономическа оценка на сътворителния икотехномически обективит; една
от разновидностите на икокореномическия субстантит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic
performance), последното като общо понятие за икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение*
(ecocorenomic implementation); общо понятие за съзидателен икокореномически субстантит и изпълнителен икокореномически субстантит, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният сътворителен икокореномически ингредиент* (statedly-substantivitical performing
ecocorenomic ingredient), какъвто е всеки сътворителен икокореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между сътворителния икономическия субективит и сътворителния 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 сътворителният икокореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания сътворителен икокореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, сътворителният
икотехномически обективит е общо понятие за сътворителен икотехномически обтиобективит и сътворителен икотехномически субтиобективит, а
сътворителният икономически субективит е общо понятие за сътворителен
икономически обтисубективит и сътворителен икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави
според общностния икореномически статут на сътворителния икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването
на сътворителния икокореномически субстантит, което се извършва от сътворителния икокореномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сътворителен икокореномически субстантит (СТВ = сътворителен)
СТВ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СТВ икореномически
ингредиент)
(СТВ икореномически
субстантит;
СТВ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (performing
ecocorenomic subtite), сътворителен икокореномически субтисубстантит, (*)
– външен сътворителен статут (външно-присъщ сътворителен статут) на
икокореномическия предмет (в т.ч. и на икокореномическия обект и на икоко6
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическата система, която е негово системно отражение в човешкото съзнание) [или още външен сътворителен икокореномически статут* (external
performing ecocorenomic statute)]; една от разновидностите на икокореномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic performance), последното като общо понятие за икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); общо понятие за съзидателен икокореномически субтит и изпълнителен икокореномически субтит, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност); сътворителен субтит на икокореномическия предмет (и сътворителен субтит на сътворителния обтит на икокореномическия предмет).
Той е комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от
сътворителния икотехномически субтиобективит (вж. икотехномически
обективит) и сътворителния икономически субтисубективит (вж. сътворителен икономически субективит) (както и общо понятие за сътворителен
икореномически субтисубстантит (в т.ч. и за сътворителен икономически
субтисубективит и сътворителен икотехномически субтиобективит) и сътворителен икоуниреномически субтисубстантит, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сътворителният
икономически субтисубективит е сътворителна икономическа оценка на сътворителния икотехномически субтиобективит. Сътворителният икокореномическият субтит е такава субстантивностна сътворителна оценка на сътворителния
икокореномически предмет (респ. на сътворителния икокореномически ингредиент), дадена от сътворителния икокореномически субект, която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно
субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай
може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да
постигне повече): това е субективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна
сътворителна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical performing ecocorenomic appraisement [на която отговаря субективносубстантивностният сътворителен икокореномически ингредиент, който
е субективно-изискван субстантивностен сътворителен ингредиент или
още субективно отражение на обективно-необходимия субстантивностен сътворителен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителна
икокореномическа
оценка
(респ.
непосредственосубстантивностен сътворителен икокореномически ингредиент).
Сътворителният икокореномически субтит (сътворителният икокореномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на сътворителния
икокореномическия обтит. Сътворителният икокореномически обтит и сътворителният икокореномически субтит са категории на статута на сътворителния икокореномически предмет* (statute of the performing ecocorenomic
thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища)
на този статут. Сътворителният икорекономически обтит се снема в сътворителния икореномически субтит: сътворителният икокореномически субтит е
сътворителния икокореномически обтит в снет вид. Сътворителният икокореномически субит е скрит в сътворителния икокореномически обтит, а сътворителният икокореномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на сътворителния икокореномически предмет] се разкрива
чрез сътворителния икоконоремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на сътворителния икокореномически предмет]
(вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сътворителен икокореномически субтит (СТВ = сътворителен)
СТВ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СТВ икореномически
ингредиент)
(СТВ икореномически
субстантит;
СТВ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(ecocorenomic obtitranscentite) – същото като сътворителна трансцентитална
икокореномическа заделеност и като сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(performing ecocorenomic obtiunicentite) – същото като сътворителна уницентитална икокореномическа заделеност и като сътворително уницентитално
икокореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (performing
ecocorenomic obticentite) – същото като сътворителна центитална икокореномическа заделеност и като сътворително центитално икокореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ
(performing ecocorenomic statisubstantite) – същото като сътворителен икокореномически субстантит;
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (performing
ecocorenomic substantite) – същото като сътворително икокореномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(performing ecocorenomic subtiincentite) – същото като сътворителна икокореномическа феност и като сътворително инцентитално икокореномическо
субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(performing ecocorenomic subtisubstantite) – същото като сътворителен икокореномически субтит.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(performing ecocorenomic subtisubstantite) – същото като сътворително икокореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(performing ecocorenomic subtitranscentite) – същото като сътворителна икокореномическа ценностност и като сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(performing ecocorenomic subtiunicentite) – същото като сътворителен икокоре-
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически диспотит и като сътворително уницентитално икокореномическо
субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(performing ecocorenomic subticentite) – същото като сътворителен икокореномически диспотант и като сътворително центитално икокореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(performing ecocorenomic transcentite) – същото като сътворително трансцентитално икокореномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (performing
ecocorenomic unicentite) – същото като сътворително уницентитално икокореномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (performing
ecocorenomic centite) – същото като сътворително центитално икокореномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛEН ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (performing
economic dispotant) – същото като сътворителна центитална икономическа
субтизначимост и като сътворителен икономически субтицентит.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (performing economic
dispotite) – същото като сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост и като сътворителен икономически субтиуницентит.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (performing economic
interest) – същото като сътворителна икореномическа обтизначимост.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС (performing economic
interest) (ки) – във:
сътворителен икономически интерес (същото като сътворителна икореномическа обтизначимост);
сътворителен инцентитален икономически интерес (същото като сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтиинцентит);
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителен трансцентитален икономически интерес (същото като
сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтитрансцентит);
сътворителен уницентитален икономически интерес (същото като сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост и сътворителен
икономически обтиуницентит);
сътворителен центитален икономически интерес (същото като сътворителна центитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтицентит).
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (performing economic
incentite) – същото като сътворителна инцентитална икономическа значимост.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (performing
economic obtiincentite) – същото като сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост и като сътворителен инцентитален икономически интерес.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИОБЕКТИВИТ* (performing
economic obtisubjectivit) – вж. икономически сътворителен субективит.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(performing economic obtitranscentite) – същото като сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост и като сътворителен трансцентитален икономически интерес.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ* (performing
economic obtiunicentite) – същото като сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост и като сътворителен уницентитален икономически
интерес.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (performing
economic obticentite) – същото като сътворителна центитална икономическа
обтизначимост и като сътворителен центитален икономически интерес.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБЕКТИВИТ*
(performing economic statisubjectivit) – същото като сътворителен икономически субективит.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБЕКТИВИТ* (performing economic subjectivit), сътворителен икономически статисубективит, (*) –
външна сътворителна субстантивност (външно-представена сътворителна
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 сътворителна икономическа субстантивност*
(external performing economic substantivity)]; една от разновидностите на икономическия субективит (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сътвореност* (economic performance), последното като общо понятие за
икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение* (economic implementation); общо понятие за съзидателен икономически субективит и изпълнителен икономически субективит, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); сътворителен субективит на икономическия предмет (и сътворителен
субективит на сътворителния обективит на икономическия предмет). Той е такава сътворителна икономическа оценка на икотехномическия предмет (в т.ч.
и на икотехномическия ингредиент), дадена от сътворителния икономическия
субект, която според субективното му икономическо виждане съответства на
неговия сътворителен икономически интерес, но съобразно с неговата (на
предмета, в т.ч. и на ингредиета) субективна природа. Икономическият субект
субективизира сътворителните икономически предмети (в т.ч. и сътворителните икономически ингредиенти) и затова по определение (и от субстантивностна гледна точка) те са субективностни сътворителни икономически предмети* (subjectivitical performing economic things) [в т.ч. и субективностни
сътворителни икономически ингредиенти* (subjectivitical performing
economic ingredients)]. Ето защо сътворителната икономическа оценка е субективностна сътворителна икономическа оценка* (subjectivitical
performing economic appraisement). Субективното икономическо виждане на
икономическия субект за сътворителните икономически предмети (респ. ингредиенти) е субективностно виждане (тъй като то произтича от субективната
природа на оценяващия субект).
Сътворителният икономически субективит (сътворителният икономически статисубективит) е начинът на икономизиране на сътворителния
икотехномически обективит (казано по-общо, сътворителната икономика е
икономизирана сътворителна икотехномика). Сътворителният икотехномически обективит и сътворителният икономически субективит са категории на
сътворителната субстантивност на икореномическия предмет* (performing
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------substantivity of the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на тази субстантивност. Сътворителният икотехномически обективит се снема в сътворителния икономически субективит:
сътворителният икономически субективит е сътворителния икотехномически
обективит в снет вид. Сътворителният икономически субективит е скрит в
сътворителния икотехномически обективит, а сътворителният икотехномически обективит [който е първичната (примитивната) и определящата субстантивност на сътворителния икореномически предмет] се разкрива чрез сътворителния икономически субективит [който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност на сътворителния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
сътворителния икономически субективит са (вж. табл. 1):
(1) сътворителният икономически обтисубективит* (performing
economic obtiobjectivit) [същото като обективно-субективностен сътворителен икономически предмет* (objectively-objectivitical performing economic
thing) и като субектностен сътворителен икономически предмет* (objectiveneous performing economic thing)], респ. обективно-субективностният
сътворителен
икономически
ингредиент*
(objectively-objectivitical
performing economic ingredient) [същото като субектностен сътворителен
икономически ингредиент* (objectiveneous performing economic ingredient)] –
когато икономическият субект е обективно-субективностен сътворителен
икономически субект (същото като субектностен сътворителен 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 сътворителна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субективностна сътворителна оценка, т.е. е обективносубективностна сътворителна икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical performing economic appraisement), което е същото като субектностна сътворителна икономическа оценка* (subjectiveneous performing
economic appraisement) [на която отговаря обективно-субективност-ният
сътворителен икономически ингредиент, който е обективно-изискван субективностен сътворителен ингредиент или още обективно отражение на
обективно-необходимия субективностен сътворителен ингредиент]. В този
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------смисъл тя е опосредствено-субективностна сътворителна икономическа оценка
(респ. опосредствено-субективностен сътворителен икономически ингредиент).
(2) сътворителният икономически субтисубективит* (performing
economic subtiobjectivit) [същото като субективно-субективностен сътворителен икономически предмет* (subjectively-subjectivitical performing
economic thing) и като субективистичен сътворителен икономически предмет* (subjectivistical performing economic thing)], респ. субективносубективностният сътворителен икономически ингредиент* (subjectivelysubjectivitical performing economic ingredient) [същото като субективистичен
сътворителен икономически ингредиент* (subjectivistical performing
economic ingredient)] – когато сътворителният икономически субект е субективно-субективностен сътворителен икономически субект (същото като
субективистичен сътворителен икономически субект); при него субективностната сътворителна 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 сътворителна субективностна оценка или още субективно отражение на обективно-необходимата сътворителна субективностна оценка, т.е. е субективно-субективностна сътворителна икономическа оценка*
(subjectively-subjectivitical performing economic appraisement), което е същото
като субективистична сътворителна икотехномическа оценка*
(subjectivistical performing ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективно-субективностният сътворителен икономически ингредиент,
който е субективно-изискван сътворителен субективностен ингредиент
или още субективно отражение на обективно-необходимия субективностен
сътворителен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субективностна
сътворителна икономическа оценка (респ. непосредствено-субективностен
сътворителен икономически ингредиент).
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителния икореномически ингредиент според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото
на сътворителния икотехномически субективит при тях (СТВ = сътворителен)
СТВ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СТВ икореномически
ингредиент)
(СТВ икореномически
субстантит;
СТВ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ* (performing
economic subtiincentite) – същото като сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост и като сътворителна икономическа феност.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБЕКТИВИТ*
(performing economic subtisubjectivit) – вж. сътворителен икономически
субективит.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(performing economic subtitranscentite) – същото като сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост и като сътворителна икономическа
ценност.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ* (performing
economic subtiunicentite) – същото като сътворителен уницентитална икономическа субтизначимост и като сътворителен икономически диспотит.
СЪТВОРИТЕЛEН ИКОНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (performing
economic subticentite) – същото като сътворителна центитална икономическа
субтизначимост и като сътворителен икономически диспотант.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (performing
economic transcentite) – същото като сътворителна трансцентитална икономическа значимост.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (performing
economic unicentite) – същото като сътворителна уницентитална икономическа значимост.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (performing economic
centite) – същото като сътворителна центитална икономическа значимост.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (performing
ecorenomic dispotant) – същото като сътворителен икореномически субтицентит и като сътворително центитално икореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (performing
ecorenomic dispotite) – същото като сътворителен икореномически субтиуницентит и като сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (performing
ecorenomic incentite) – същото като сътворително инцентитално икореномическо участие.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИИНЦЕНТИТ* (performing
ecorenomic obtiincentite) – същото като сътворителна инцентитална икореномическа заделеност и като сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИСУБСТАНТИТ*
(performing ecorenomic obtisubstantite) – същото като сътворителен икореномически обтит.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (performing ecorenomic
obtite), сътворителен икореномически обтисубстантит, (*) – вътрешен
сътворителен статут (вътрешно-присъщ сътворителен 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 сътворителен икореномически статут* (internal performing
ecorenomic statute)]; една от разновидностите на икореномическия обтит (вж.)
и един от конкретните изрази на икореномическата сътвореност*
(ecorenomic performance), последното като общо понятие за икореномическа
съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение*
(ecorenomic implementation); общо понятие за съзидателен икореномически
обтит и изпълнителен икореномически обтит, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); сътворителен обтит на икореномическия предмет (и сътворителен обтит на сътворителния субтит на икореномическия предмет). Сътворителният икореномически
обтит е такава субстантивностна сътворителна оценка на икореномическия
предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от сътворителния
икореномически субект, която е съобразена с (произтича от) някакъв научнообоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите
възможности на субекта), който (при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен
интерес: това е обективно-изисквана субстантивностна сътворителна
оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сътворителна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical performing
ecorenomic appraisement [на която отговаря обективно-субстантивностният
сътворителен икореномически ингредиент, който е обективно-изискван
субстантивностен сътворителен ингредиент или още обективно отраже18
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ние на обективно-необходимия субстантивностен сътворителен ингредиент]; в
този смисъл тя е опосредствено-субстантивностна сътворителна икореномическа оценка (респ. опосредствено-субстантивностен сътворителен икореномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на сътворителния икореномически обтит е
сътворителният икореномически субтит (сътворителният икореномически
субтисубстантит). Сътворителният икореномически обтит и сътворителният
икореномически субтит са категории на статута на сътворителния икореномически предмет* (statute of the performing ecorenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Сътворителният икореномически обтит се снема в сътворителния икореномически
субтит: сътворителният икореномически субтит е сътворителния икореномически обтит в снет вид. Сътворителният икореномически субит е скрит в сътворителния икореномически обтит, а сътворителният икореномически обтит
[който е първичният (примитивният) и определящият статут на сътворителния
икореномически предмет] се разкрива чрез сътворителния иконоремически
субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на сътворителния икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сътворителния икореномически обтит са сътворителният икотехномически обтиобективит (вж. икотехномически обективит) и сътворителният икономически обтисубективит (вж. икономически субективит).
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(performing ecorenomic obtitranscentite) – същото като сътворителн трансцентитална икореномическа заделеност и като сътворителн трансцентитално
икореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(performing ecorenomic obtiunicentite) – същото като сътворителна уницентитална икореномическа заделеност и като сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (performing
ecorenomic obticentite) – същото като сътворителна центитална икореномическа заделеност и като сътворително центитално икореномическо обтиучастие.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(ecorenomic statisubstantite) – същото като сътворителен икореномически субстантит;
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИСУБСТАНТИТ
(performing ecorenomic statisubstantite) – същото като сътворителен икореномически статит;
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СТАТИТ*
(performing
ecorenomic statite), сътворителен икореномически субстантит, сътворителен икореномически статисубстантит, (*) – общо понятие за сътворителен
икореномически субтит и сътворителен икореномически обтит, които са негови разновидности [то е или сътворителен икореномически субтит, или сътворителен 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 сътвореност* (ecorenomic performance), последното като
общо понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и
икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); общо понятие за
съзидателен икореномически статит и изпълнителен икореномически статит, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност).
Негов
частен
случай
е
статидносубстантивностният сътворителен икореномически ингредиент*
(statedly-substantivitical performing ecorenomic ingredient), какъвто е всеки сътворителен икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се
прави между сътворителния икореномически субтит и сътворителния икореномически обтит, е от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването на сътворителния икореномически статит, което се извършва от сътворителния икореномическия субект, т.е. според неговия статут. От своя страна,
сътворителният икореномически обтит е общо понятие за сътворителен
икотехномически обтиобективит и сътворителен икономически обтисубективит, а икореномическият субтит е общо понятие за сътворителен икотехномически субтиобективит и сътворителен икономически субтисубективит [(вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави
според субстантивностната икореномическа ингредиентност , т.е. според
субстанциалната природа на сътворителните икореномически предмети (дали
тя, съответно, тя е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанци20
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------алност, и по-специално от гледна точка на отношението, което сътворителният
икореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания
сътворителен икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност]. Вж. икореномически субект.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (performing
ecorenomic substantite), сътворителен икореномически статит, сътворителен икореномически статисубстантит, сътворително икореномическо
участие, (*) – общо понятие за сътворителен икономически субективит и
сътворителен икотехномически обективит, които са негови разновидности
[то е или сътворителен икономически субективит, или сътворителен 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 сътвореност* (ecorenomic performance), последното като общо понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic
makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); общо понятие за съзидателен икономически субстантит и изпълнителен икономически субстантит, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Негов частен случай е статидносубстантивностният сътворителен икореномически ингредиент*
(statedly-substantivitical performing ecorenomic ingredient), какъвто е всеки сътворителен икореномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се
прави между сътворителния икономически субективит и сътворителния икотехномически обективит, е според тяхната субстанциална природа (дали тя,
съответно, е обективна или субективна), т.е. според тяхната субстанциалност,
и по-специално от гледна точка на отношението, което сътворителеният икореномически субект има към природата на наблюдавания и оценявания сътворителен икореномически предмет, което означава според тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, сътворителният икотехномически обективит е общо понятие за сътворителен икотехномически
обтиобективит и сътворителен икотехномически субтиобективит, а сътворителният икономически субективит е общо понятие за сътворителен
икономически обтисубективит и сътворителен икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави
според общностния икореномически статут на сътворителения икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и оценява21
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нето на сътворителния икореномически субстантит, което се извършва от сътворителния икореномически субект). Вж. икореномически субект.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(performing ecorenomic subtiincentite) – същото като сътворителна икореномическа феност и като сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИСУБСТАНТИТ*
(performing ecorenomic subtisubstantite) – същото като сътворителен икореномически субтит.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТ*
(performing
ecorenomic subtite), сътворителен икореномически субтисубстантит, (*) –
външен сътворителен статут (външно-присъщ сътворителен 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 сътворителен икореномически статут* (external
performing ecorenomic statute)]; една от разновидностите на икореномическия
субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сътвореност* (ecorenomic performance), последното като общо понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); общо понятие за съзидателен икореномически субтит и изпълнителен икореномически субтит, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност);
сътворителен субтит на икореномическия предмет (и сътворителен субтит на
сътворителния обтит на икореномическия предмет). Сътворителният икореномически субтит е такава субстантивностна сътворителна оценка на икореномическия предмет (респ. на икореномическия ингредиент), дадена от сътворителния икореномически субект, която е съобразена с (произтича от) собствен
(вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в общия случай може да не е най-добрият за
него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му позволяват да постигне повече): това е
субективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или още
субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сътворителна икореномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
performing
ecorenomic
22
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------appraisement [на която отговаря субективно-субстантивностният сътворителен икореномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен сътворителен ингредиент или още субективно отражение
на обективно-необходимия субстантивностен сътворителен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-субстантивностна икореномическа сътворителан оценка (респ. непосредствено-субстантивностен сътворителен икореномически ингредиент).
Сътворителният икореномически субтит (сътворителният икореномически
субтисубстантит) е начинът на субективизиране на сътворителния икореномически обтит. Сътворителният икореномически обтит и сътворителният
икореномически субтит са категории на статута на сътворителния икореномически предмет* (statute of the performing ecorenomic thing), като в частност
представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Сътворителният икореномически обтит се снема в сътворителния икореномически
субтит: сътворителният икореномически субтит е сътворителния икореномически обтит в снет вид. Сътворителният икореномически субит е скрит в сътворителния икореномически обтит, а сътворителният икореномически обтит
[който е първичният (примитивният) и определящият статут на сътворителния
икореномически предмет] се разкрива чрез сътворителния иконоремически
субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на сътворителния икореномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сътворителния икореномически субтит са сътворителният икотехномически субтиобективит (вж. сътворителен икотехномически обективит) и сътворителният икономически субтисубективит (вж. сътворителен
икономически субективит).
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(performing ecorenomic subtitranscentite) – същото като сътворителна икореномическа ценностност и като сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(performing ecorenomic subtiunicentite) – същото като сътворителен икореномически диспотит и като сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие.
23
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (performing
ecorenomic subticentite) – същото като сътворителен икореномически диспотант и като сътворително центитално икореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (performing
ecorenomic transcentite) – същото като сътворително трансцентитално икореномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (performing
ecorenomic unicentite) – същото като сътворително уницентитално икореномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОРЕНОМИЧЕСКИ
ЦЕНТИТ*
(performing
ecorenomic centite) – същото като сътворително центитално икореномическо
участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (performing
ecotechnomic dispotant) – същото като сътворителен центитален икотехномически субтипринос и като сътворителен субтицентит.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (performing
ecotechnomic dispotite) – същото като сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос и като сътворителен икотехномически субтиуницентит.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (performing
ecotechnomic incentite) – същото като сътворителен инцентитален икотехномически принос.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБЕКТИВИТ* (performing
ecotechnomic objectivit), сътворителен икотехномически статиобективит, (*)
– вътрешна сътворителна 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 сътворителна икотехномическа субстантивност* (internal performing ecotechnomic substantivity)]; една от разновидностите на икотехномическия обективит (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сътвореност* (ecotechnomic performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotech24
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic
implementation); общо понятие за съзидателен икотехномически обективит и
изпълнителен икотехномически обективит, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); сътворителен обективит на икотехномическия предмет (и сътворителен обективит на
сътворителния субективит на икотехномическия предмет). Той е такава сътворителна икотехномическа оценка на сътворителния икотехномически предмет
(в т.ч. и на сътворителния икотехномически ингредиент), дадена от сътворителния икотехномическия субект, която според субективното му икотехномическо виждане съответства на неговия сътворителен икотехномически интерес,
но съобразно с неговата (на предмета, в т.ч. и на ингредиета) обективна природа. Икотехномическият субект обективизира сътворителните икотехномически
предмети (в т.ч. и сътворителните икотехномически ингредиенти) и затова по
определение (и от субстантивностна гледна точка) те са обективностни сътворителни
икотехномически
предмети*
(objectivitical
performing
ecotechnomic things) [в т.ч. и обективностни сътворителни икотехномически ингредиенти* (objectivitical performing ecotechnomic ingredients)]. Ето
защо сътворителната икотехномическата оценка е обективностна сътворителна икотехномическа оценка* (objectivitical performing ecotechnomic
appraisement). Субективното икотехномическо виждане на икотехномическия
субект за сътворителните икотехномически предмети (респ. ингредиенти) е
обективностно виждане (тъй като то произтича от обективната природа на
оценявания предмет, респ. на оценявания ингредиент, от определянето му като
обективна действителност).
Начинът на икономизиране на сътворителния икотехномически обективит е сътворителния икономически субективит (сътворителния икономически
статисубективит) (казано по-общо, сътворителната икономика е икономизирана сътворителна икотехномика). Сътворителният икотехномически обективит
и сътворителният икономически субективит са категории на сътворителната
субстантивност на икореномическия предмет* (performing substantivity of
the ecorenomic thing), като в частност представляват относително различни
степени (равнища) на тази субстантивност. Сътворителният икотехномически
обективит се снема в сътворителния икономически субективит: сътворителния
икономически субективит е сътворителният икотехномически обективит в
снет вид. Сътворителнияг икономически субективит е скрит в сътворителния
икотехномически обективит, а сътворителният икотехномически обективит
[който е първичната (примитивната) и определящата субстантивност на сътво25
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рителния икореномически предмет] се разкрива чрез сътворителния икономически субективит [който е вторичната (производната) и решаващата субстантивност на сътворителния икореномическия предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката).
Според общностния икореномически статут основни разновидности на
сътворителния икотехномически обективит са (вж. табл. 1):
(1) сътворителният икотехномически обтиобективит* (performing
ecotechnomic obtiobjectivit) [същото като обективно-обективностен сътворителен икотехномически предмет* (objectively-objectivitical performing
ecotechnomic thing) и като обектностен сътворителен икотехномически
предмет* (objectiveneous performing ecotechnomic thing)], респ. обективнообективностният
сътворителен
икотехномически
ингредиент*
(objectively-objectivitical performing ecotechnomic ingredient) [същото като
обектностен сътворителен икотехномически ингредиент* (objectiveneous
performing ecotechnomic ingredient)] – когато сътворителният икотехномически
субект е обективно-обективностен сътворителен икотехномически субект (същото като обектностен сътворителен икотехномически субект);
при него обективностната сътворителна оценка на икотехномическия субект е
съобразена с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий
(непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който
(при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият
за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективноизисквана сътворителна обективностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходимата обективностна сътворителна оценка, т.е. е
обективно-обективностна сътворителна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical performing ecotechnomic appraisement), което е същото
като обектностна сътворителна икотехномическа оценка* (objectiveneous
performing ecotechnomic appraisement) [на която отговаря обективнообективностният сътворителен икотехномически ингредиент, който е
обективно-изискван сътворителен обективностен ингредиент или още
обективно отражение на обективно-необходимия обективностен сътворителен
ингредиент]; в този смисъл тя е опосредствено-обективностна сътворителна
икотехномическа оценка (респ. опосредствено-обективностен сътворителен
икотехномически ингредиент);
(2) сътворителният икотехномическия субтиобективит* (performing
ecotechnomic subtiobjectivit) [същото като субективно-обективностен сътворителен икотехномически предмет* (subjectively-objectivitical performing
26

26

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic thing) и като обективистичен сътворителен икотехномически
предмет* (objectivistical performing ecotechnomic thing)], респ. субективнообективностният сътворителен икотехномически ингредиент* (subjectively-objectivitical performing ecotechnomic ingredient) [същото като
обективистичен сътворителен икотехномически ингредиент* (objectivistical performing ecotechnomic ingredient)] – когато сътворителният
икотехномически субект е субективно-обективностен сътворителен икотехномически субект (същото като обективистичен сътворителен икотехномически субект); при него обективностната сътворителна 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
сътворителна оценка или още субективно отражение на обективнонеобходимата обективностна сътворителна оценка, т.е. е субективнообективностна сътворителна икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical performing ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична сътворителна икотехномическа оценка* (objectivistical
performing ecotechnomic appraisement) [на която отговаря субективнообективностният сътворителен икотехномически ингредиент, който е
субективно-изискван обективностен сътворителен ингредиент или още
субективно отражение на обективно-необходимия обективностен сътворителен ингредиент]; в този смисъл тя е непосредствено-обективностна сътворителна икотехномическа оценка (респ. непосредствено-обективностен сътворителен икотехномически ингредиент).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителния икореномически ингредиент според субстантивностната икореномическа ингредиентност и общностния икореномически статут и мястото
на сътворителния икотехномически обективит при тях (СТВ = сътворителен)
СТВ икореномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СТВ икореномически
ингредиент)
(СТВ икореномически
субстантит;
СТВ икореномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(performing ecotechnomic obtiincentite) – същото като сътворителен инценти28
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тален икотехномически обтипринос и като сътворителна инцентитална
икотехномическа зададеност.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИОБЕКТИВИТ*
(performing ecotechnomic obtiobjectivit) – вж. сътворителен икотехномически
обективит.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (performing
ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икотехномически обтиобективит, сътворителна икотехномическа зададеност, (*) – икотехномически ингредиент, който като
обективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса
на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икотехномически субект [на обективностен икотехномически субект* (objectivitical performing 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 сътвореност*
(ecotechnomic performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation); общо понятие за съзидателен икотехномически обтипринос и изпълнителен икотехномически обтипринос, но не и
двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителният икотехномически обтипринос е сътворителен
икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна сътворителна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна сътворителна оценка, т.е. е обективнообективностна сътворителна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical performing ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна сътворителна икотехномическа оценка* (objectiveneous
performing ecotechnomic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното икореномическо обтиучастие. Сътворителният икореномически обтипринос е
форма на съществуване на сътворителната обтиикотехномическа енергия* (performing obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност)
и отношение на признаване на приложената сътворителна обтиикотехномическа активност* (performing obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотех29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическа активност). Той е кинестично опредметена сътворителна обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна обтиикотехномическа потенциалност* (performing obtiecotechnomic
potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност).
Сътворителният икотехномически обтипринос е обективен сътворителен
икотехномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сътворителен икотехномически ингредиент* (objectively-indispensable performing
ecotechnomic ingredient) [на обективно-изискван сътворителен икотехномически ингредиент* (objectively-required performing ecotechnomic ingredient)]
и в частност – на обективно-необходим сътворителен икотехномически
принос* (objectively-indispensable performing ecotechnomic contribution) [на
обективно-изискван сътворителен икотехномически принос* (objectivelyrequired performing ecotechnomic contribution]. По-своята природа той е оптимален сътворителен икотехномически ингредиент* (optimal performing
ecotechnomic ingredient) [в частност оптимален сътворителен 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 сътворителен икотехномически принос* (individual
objectively-indispensable performing ecotechnomic contribution) (съкратено: индивидуалнонеобходим сътворителен икотехномически принос), фирмен
обективнонеобходим сътворителен икотехномически принос* (firm
objectively-indispensable performing ecotechnomic contribution) (съкратено:
фирменонеобходим сътворителен икотехномически принос), обществен
обективнонеобходим сътворителен икотехномически принос* (social
objectively-indispensable performing ecotechnomic contribution) (съкратено: общественонеобходим сътворителен икотехномически принос) и т.н.
Сътворителният икотехномически обтипринос акцентира върху дейността
на сътворителния икотехномически субект, който формира структурата на
сътворителния икотехномически обтиингредиент, последният в качеството му
30

30

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на сътворителния икотехномически обтипринос са: (1) сътворителен трансцентитален икотехномическа обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтитрансцентит и същото като сътворителна трансцентитална
икотехномическа заделеност и като сътворителна трансцентитална икотехномическа зададеност), (2) сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтиинцентит
и същото като сътворителна центитална икотехномическа заделеност и като
сътворителна инцентитална икотехномическа зададеност), (3) сътворителен центитален икономически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтицентит и същото като сътворителна инцентитална икотехномическа заделеност и като сътворителна центитална икотехномическа
зададеност), (4) сътворителен уницентитален икономически обтипринос
(същото като сътворителен икотехномически обтиуницентит и същото като
сътворителна уницентитална икотехномическа заделеност и като сътворителна уницентитална икотехномическа зададеност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не
е посочено друго, под сътворителен икотехномически обтипринос обикновено
се подразбира сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос.
Вж. и фиг. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ трансцентита-лен икотехноми-чески принос;
СТВ икотехномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икотехномическо участие;
СТВ икотехномически принос)

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

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

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

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

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

СТВ трансцентитален икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитал-на икотехномическа заделеност;
СТВ трансцентитална икотехномическа зададеност;
СТВ икотехномичес-ка зададеност)

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

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

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

32

32

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

СТВ икономическа значимост;
СТВ икономически субективит

СТВ икотехномически принос;
СТВ икотехномически обективит

СТВ икореномическо участие;
СТВ икореномически субстантит

СТВ икономическа
субтизначимост;
СТВ икономически
субтисубективит;
СТВ икономическа
реализираност

СТВ икотехномичес-ки субтипринос;
СТВ икотехномичес-ки субтиобективит;
СТВ икотехномическа реализираност

СТВ икореномическо субтиучастие;
СТВ икореномически субтисубстантит;
СТВ икореномическа реализираност

СТВ икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически
обтисубективит;
СТВ икономически
интерес

СТВ икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически обтиобективит;
СТВ икотехномическа зададеност

СТВ икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтисубстантит;
СТВ икореномическа заделеност

Фиг. 2. Сътворителен икотехномически обтипринос и неговите разновидности (СТВ –
сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителния 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)

35

центитална
инцентитална
икотехномиикотехномическа обтипри- ческа обтипригодност}
годност}
(вид специфант (вид специфант
на икотехнона икотехномимически
диспоческо явление)
зант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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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до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
уницентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
трансцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
инцентитален
ИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
центитален
ИТОП

(изпълнителен
икотехномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икотехномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икотехномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТОП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТОП]

[външно състояние на външната определеност на ИТОП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТОП]

{изпълнителна
уницентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
инцентитална икотехномическа заделеност;

{изпълнителна
центитална
икотехномическа заделеност;

изпълнителна
уницентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

изпълнителна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

изпълнителна
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

транасцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

центитална
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Съзидателен
(изгоден) уницентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) трансцентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) инцентитален
ИТОП

Съзидателен
(изгоден) центитален ИТОП

(съзидателен
икотехномически обтиуницентит)

(съзидателен
икотехномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икотехномически обтиинцентит)

(съзидателен
икотехномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИТОП]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИТОП]

{съзидателна
уницентитална икотехномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икотехномическа заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икотехномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икотехномическа заделеност;

съзидателна
уницентитална икотехномическа зададеност;

съзидателна
трансцентитална икотехномическа зададеност;

съзидателна
инцентитална
икотехномическа зададеност;

съзидателна
центитална
икотехномическа зададеност;

уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}

инцентитална
икотехномическа обтиизгодност}

центитална
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически диспозит)

(вид съдържание на икотехно-мическа същност)

(вид съдържание на икотехномическо явление)

(вид съдържание на икотехномически диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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 сътворителния икономически обтипринос са: сътворителен възпроизводствен икотехномически обтипринос* (performing reproductional
ecotechnomic obticontribution), сътворителен производствен икотехномически обтипринос* (performing production ecotechnomic obticontribution), сътворителен разменен икотехномически обтипринос* (performing exchange
ecotechnomic obticontribution), сътворителен разпределителен икотехномически обтипринос* (performing distributional ecotechnomic obticontribution),
40
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителен потребителен икотехномически обтипринос* (performing
consumption ecotechnomic obticontribution), сътворителен стопанствен икотехномически обтипринос* (performing protoeconomizing ecotechnomic
obticontribution), сътворителен следпроизводствен икотехномически обтипринос* (performing post-production ecotechnomic obticontribution), сътворителен предипотребителен икотехномически обтипринос* (performing
before-consumption ecotechnomic obticontribution), сътворителен посреднически икотехномически обтипринос* (performing intermediationary
ecotechnomic obticontribution), сътворителен бизнес икотехномически обтипринос* (performing business ecotechnomic obticontribution), сътворителен
алокативен икотехномически обтипринос*
(performing
allocative
ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуален сътворителен
икотехномически обтипринос* (individual performing ecotechnomic
obticontribution), фирмен сътворителен икотехномически обтипринос*
(firm performing ecotechnomic obticontribution), обществен сътворителен
икотехномически
обтипринос*
(social
performing
ecotechnomic
obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителен усвояван икотехномически обтипринос*
(performing assimilated ecotechnomic obticontribution) и сътворителен създаван икотехномически обтипринос* (performing gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителния икотехномически обтипринос са (1) сътворителен сустатитен икотехномически обтипринос (същото като сътворителен
икотехномически обтисустатит), (2) сътворителен субстатен икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтисубстат), (3) сътворителен запасов икотехномически обтипринос (същото като
сътворителен икотехномически обтизапас), (4) сътворителен сустатантен
икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически
обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите
на икотехномическия обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сътворителния 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)

42

42

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ИТОП

Работен (сметен)
субстатен ИТОП

Работен (сметен) запасов
ИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИТОП

(работен икотехномичес-ки
обтисустатит)

(работен икотехномически обтисубстат)

(работен икотехномически
обтизапас)

(работен икотехномически
обтисустатант)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ИТОП]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
ИТОП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИТОП]

{сустатитна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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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)

СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС (performing
ecotechnomic obticontribution) (ки) – във:
сътворителен икотехномически обтипринос;
сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос;
сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос;
сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос;
сътворителен центитален икотехномически обтипринос.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(performing ecotechnomic obtitranscentite) – същото като сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос и като сътворителна трансцентитална икотехномическа зададеност.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(performing ecotechnomic obtiunicentite) – същото като сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос и като сътворителна уницентитална
икотехномическа зададеност.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИЦЕНТИТ* (performing
ecotechnomic obticentite) – същото като сътворителен центитален икотехномически обтипринос и като сътворителна центитална икотехномическа зададеност.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (performing
ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност),
сътворителен икотехномически обективит, (*) – икотехномически ингредиент, който количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен
икотехномически субект [на обективностен сътворителен икотехномически субект* (objectivitical performing ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство);
общо понятие за сътворителен икотехномически субтипринос (същото като
сътворителен икотехномически субтиобективит) и сътворителен икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтиобективит) (вж. икотехномика); една от разновидностите на икотехномическия
принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сътвореност* (ecotechnomic performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо
изпълнение* (ecotechnomic implementation); общо понятие за съзидателен
икотехномически принос и изпълнителен икотехномически принос, но не и
двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното икореномическо участие.
Сътворителният икотехномически принос е форма на съществуване на сътворителната икотехреномическа енергия* (performing ecotechnomic energy)
(вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
сътворителна икотехномическа активност* (performing ecotechnomic
activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена
сътворителна икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна икотехномическа потенциалност* (performing
ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Сътворителният икотехномически принос акцентира върху дейността на
сътворителения икотехномически субект, който формира структурата на сътворителния икотехномически ингредиент, последният в качеството му на икотехномически диспозант (т.е. като съотношение между икотехномическа
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------същност и икотехномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност) разновидности на икотехномическия принос са: (1) сътворителен трансцентитален икотехномическа
принос (същото като сътворителен икотехномически трансцентит и като
сътворително трансцентитално икотехномическо участие), (2) сътворителен инцентитален икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически инцентит и като сътворително инцентитално икотехномическо участие), (3) сътворителен центитален икономически принос (същото като
сътворителен икотехномически центит и като сътворително центитално
икотехномическо участие), (4) сътворителен уницентитален икономически
принос (същото като сътворителен икотехномически уницентит и като сътворително уницентитално икотехномическо участие) (фиг. 1 и табл. 1). Ако
не е посочено друго, под сътворителен икотехномически принос обикновено
се подразбира сътворителният трансцентитален икотехномически принос.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ трансцентитален икотехномически принос;
СТВ икотехномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икотехномическо участие;
СТВ икотехномически принос)

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

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

СТВ трансцентитален икотехномически субтипринос;
СТВ икотехномичес-ки субтитрансцен-тит
(СТВ икотехномическа ценностност;
СТВ икотехномическо усърдие)

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

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

СТВ трансцентитален икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална икотехномическа
заделеност;
СТВ трансцентитална икотехномическа
зададеност;
СТВ икотехномичес-

ка зададеност)

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

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

Фиг. 1. Разновидности на сътворителния икотехномически принос според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СТВ – сътворителен; 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) сътворителен икотехномически субтипринос (сътворителен икотехномически субтиобективит) и (2) сътворителен икотехномически обтипринос
(сътворителен икотехномически обтиобективит) (фиг. 2).

СТВ икономическа значимост;
СТВ икономически субективит

СТВ икотехномически принос;
СТВ икотехномически обективит

СТВ икореномическо участие;
СТВ икореномически субстантит

СТВ икономическа
субтизначимост;
СТВ икономически
субтисубективит;
СТВ икономическа
реализираност

СТВ икотехномически субтипринос;
СТВ икотехномически субтиобективит;
СТВ икотехномическа реализираност

СТВ икореномическо субтиучастие;
СТВ икореномически субтисубстантит;
СТВ икореномическа реализираност

СТВ икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически
обтисубективит;
СТВ икономически
интерес

СТВ икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически обтиобективит;
СТВ икотехномическа зададеност

СТВ икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтисубстантит;
СТВ икореномическа заделеност

Фиг. 2. Сътворителен икотехномически принос и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителния 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)
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]

{икотехномическа задоволе-ност}

{уницентитална икотехномическа задоволеност}

{трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{инцентитална икотехномическа задоволеност}

{центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид икотехномическа форма)

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномичес-ки 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)

Изпълнителен
(задоволяващ)
ИТП
(изпълнителен
икотехномически обективит)
[външно състояние на
ИТП]

Съзидателен
(изгоден)
ИТП
(съзидателен
икотехномически обективит)
[вътрешно
със-тояние на
ИТП]
{икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателен Унисъзидателен Унисъзидателен Унисъзидателен
(удовлетворя(удовлетворя(удовлетворя(удовлетворяващ) уницентиващ) трансценващ) инцентиващ) центитаУнисъзидателтален ИТП
титален ИТП
тален ИТП
лен ИТП
ен (удовлетво- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
ряващ) ИТП
икотехномиикотехномиикотехномиикотехноми(унисъзидатечески униценчески трансцен- чески инцентит)
чески центит)
лен икотехтит)
тит)
номически
[цялостно със[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно съсобективит)
тояние на вън- тояние на общатояние на цяяние на вътрешшната опреде- та определеност
[цялостно със- лостната опрената опредена ИТП]
тояние на
деленост на
леност на ИТП] леност на ИТП]
ИТП]
ИТП]
{инцентитал{центитална
{трансценти{икотехноми{уницентина
икотехноикотехномическа удовлет- тална икотех- тална икотехческа удовленомическа удов- мическа удоввореност}
номическа
летвореност}
твореност}
летвореност}
удовлетворе(вид икотехноност}
мически специфит)

(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 сътворителния икономически принос са: сътворителен възпроизводствен икотехномически принос* (performing reproductional ecotechnomic contribution), сътворителен производствен икотехномически принос*
(performing production ecotechnomic contribution), сътворителен разменен
икотехномически принос* (performing exchange ecotechnomic contribution),
сътворителен разпределителен икотехномически принос* (performing
distributional ecotechnomic contribution), сътворителен потребителен
икотехномически принос* (performing consumption ecotechnomic contribution),
сътворителен стопанствен икотехномически принос* (performing
protoeconomizing
ecotechnomic
contribution),
сътворителен
следпроизводствен икотехномически принос* (performing post-production
ecotechnomic contribution), сътворителен предипотребителен икотехномически принос* (performing before-consumption ecotechnomic contribution), сътворителен
посреднически
икотехномически
принос*
(performing
intermediationary
ecotechnomic
contribution),
сътворителен
бизнес
икотехномически принос* (performing business ecotechnomic contribution),
сътворителен алокативен икотехномически принос* (performing allocative
54
54

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен алокативен икотехномически принос* (performing allocative
ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сътворителен икотехномически принос* (individual performing ecotechnomic contribution), фирмен сътворителен икотехномически принос* (firm performing ecotechnomic
contribution), обществен сътворителен икотехномически принос* (social
performing ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителен усвояван икотехномически принос*
(performing assimilated ecotechnomic contribution) и сътворителен създаван
икотехномически принос* (performing gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителния икотехномически принос са (1) сътворителен
сустатитен икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически сустатит), (2) сътворителен субстатен икотехномически принос
(същото като сътворителен икотехномически субстат), (3) сътворителна
запасов икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически запас), (4) сътворителен икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически сустатант). Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сътворителния икотехномически принос и тяхното място сред
разновидностите на икотехномическия принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИТП – икотехномически принос)
Сустатитен
ИТП

Субстатен
ИТП

Запасов
ИТП

Сустатантен
ИТП

(икотехномически сустатит)

(икотехномически субстат)

(икотехномически запас)

(икотехномически сустатант)

[цялостно същество на
ИТП]

[вътрешно същество на
ИТП]

[външно същество на
ИТП]

[общо понятие
за същество
на ИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехреномическа
суперстанта)

(вид икотехномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен ИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТП

Сътворителен
(пригоден)
запасов ИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен ИТП

(сътворителен
икотехномически сустатит)

(сътворителен
икотехномически субстат)

(сътворителен
икотехномически запас)

(сътворителен
икотехномически сустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИТП]

[общо състояние на външното същество
на ИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТП]

{икотехномическа пригодност}

{сустатитна
икотехномическа пригодност}

{субстатна
икотехномическа пригодност}

{запасова
икотехномическа пригодност}

{сустатантна
икотехномическа пригодност}

(вид икокореномически специфант)

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Икотехномически принос
(ИТП)
(икотехномически субстантит)

Сътворителен
(пригоден)
ИТП
(сътворителен
икотехномически субстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИТП]
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ИТП

Работен (сметен) субстатен
ИТП

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

(работен икотехномически
сустатит)

(работен икотехномически
субстат)

(работен икотехномичес-ки
запас)

(работен икотехреномически сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИТП]

[работно външно състояние на външното същество
на ИТП]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИТП]

{сустатитна
икотехномическа сметна задоволеност}

{субстатна
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески (ползваем) сустатитен ИТП

Творчески (ползваем) субстатен ИТП

Творчески
(ползваем)
запасов ИТП

Творчески
(ползваем) сустатантин ИТП

(творчески икотехномически
сустатит)

(творчески икотехреномически
субстат)

(творчески
икотехномически запас)

(творчески икотехреномически сустатант)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТП]

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

{сустатитна
икотехномическа ползваема
задоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов ИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИТП

(изпълнителен
икотехномически сустатит)

(изпълнителен
икотехномически субстат)

(изпълнителен
икотехномически запас)

(изпълнителен
икотехномически сустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИТП]

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

{сустатитна
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
икотехномическа задоволеност}

{запасова
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИТП

(съзидателен
икотехномически сустатит)

(съзидателен
икотехномически субстат)

(съзидателен
икотехномически запас)

(съзидателен
икотехномически сустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИТП]

[вътрешно
състояние на
външното същество на
ИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИТП]

{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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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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]

{икотехномическа
удовлетвореност}
(вид
икотех-

{сустатитна
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
икотехномическа удовлетвореност}

номически специфит)

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) ИТП
(унисъзидателен икотехномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИТП]

СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС (performing ecotechnomic contribution) (ки) – във:
сътворителен икотехномически принос;
сътворителен инцентитален икотехномически принос;
сътворителен трансцентитален икотехномически принос;
сътворителен уницентитален икотехномически принос;
сътворителен центитален икотехномически принос.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СТАТИОБЕКТИВИТ*
(performing ecotechnomic statiobjectivit) – същото като сътворителен икотехномически обективит.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИИНЦЕНТИТ*
(performing ecotechnomic subtiincentite) – същото като сътворителен инцентитален икотехномически субтипринос и като сътворителна икотехномическа
феност.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИОБЕКТИВИТ*
(performing ecotechnomic subtiobjectivit) – вж. сътворителен икотехномически
обективит.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (performing
ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икотехномически субтиобективит, (*) – икотехномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сътворителен икотехномически субект [на обективностен сътворителен икотехномически субект* (objectivitical
performing 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 сътвореност* (ecotechnomic
performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение*
(ecotechnomic implementation); общо понятие за съзидателен икотехномически
субтипринос и изпълнителен икотехномически субтипринос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителният икотехномически субтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна сътворителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
обективностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-обективностна сътворителна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical performing
ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична сътворителна икотехномическа оценка* (objectivistical ecotechnomic performing
appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност
е една от разновидностите на сътворителното икореномическо субтиучастие.
Сътворителният икотехномически субтипринос е форма на съществуване на
сътворителната
субтиикотехномическа
енергия*
(performing
subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената сътворителна субтиикотехномическа активност* (performing subtiecotechnomic activity) (вж. субтиикотехномическа
активност). Той е кинестично опредметена сътворителна субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна суб-
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиикотехномическа
потенциалност*
(performing
subtiecotechnomic
potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Сътворителният икотехномически субтипринос акцентира върху дейността на сътворителния икотехномически субект, който формира структурата на
сътворителния 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
сътворителния икотехномически субтипринос са: (1) сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтитрансцентит и същото като сътворителна икотехномическа ценностност и като сътворително икотехномическо усърдие), (2) сътворителен инцентитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтиинцентит и като сътворителна икотехномическа феност), (3) сътворителен центитален икономически субтипринос
(същото като сътворителен икотехномически субтицентит и като сътворителен икотехномически диспотант), (4) сътворителен уницентитален икономически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтиуницентит и като сътворителен икотехномически диспотит) (фиг. 1 и табл.
1). Ако не е посочено друго, под сътворителен икотехномически субтипринос
обикновено се подразбира сътворителеният трансцентитален икотехномически
субтипринос. Вж. и фиг. 2.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

СТВ трансцентитален икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически
обтитрансцентит
(СТВ трансцентитал-на икотехномическа заделеност;
СТВ трансцентитална икотехномическа зададеност;
СТВ икотехномическа зададеност)

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

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

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

62

62

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ икономическа значимост;
СТВ икономически субективит

СТВ икотехномически принос;
СТВ икотехномически обективит

СТВ икореномическо участие;
СТВ икореномически субстантит

СТВ икономическа
субтизначимост;
СТВ икономически
субтисубективит;
СТВ икономическа
реализираност

СТВ икотехномически субтипринос;
СТВ икотехномически субтиобективит;
СТВ икотехномическа реализираност

СТВ икореномическо субтиучастие;
СТВ икореномически субтисубстантит;
СТВ икореномическа реализираност

СТВ икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически
обтисубективит;
СТВ икономически
интерес

СТВ икотехномичес-ки обтипринос;
СТВ икотехномически обтиобективит;
СТВ икотехномическа зададеност

СТВ икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтисубстантит;
СТВ икореномическа заделеност

Фиг. 2. Сътворителен икотехномически субтипринос и неговите разновидности (СТВ –
сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Уницентитална ИТСП

Трансцентитална ИТСП

Инцентитална
ИТСП

Центитална
ИТСП

(икотехномически субтиуницентит)

(икотехномически субтитрансцентит)

(икотехномически субтиинцентит)

(икотехномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИТСП]

[вътрешна определеност на
ИТСП]

[външна определеност на
ИТСП]

[общо понятие
за определност
на ИТСП]

{уницентитална икотехномическа реализираност;

{трансцентитална икотехномическа реализираност;

{инцентитална икотехномическа реализираност;

{центитална
икотехномическа реализираност;

икотехномически диспотит}

икотехномическо усърдие}

икотехномическа феност}

икотехномически диспотант}

(вид икотехномически диспо-зит)

(вид икотехномическа същност)

(вид икотехномическо явление)

(вид икотехномически диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИТСП

Сътворителна
(пригодна) центитална ИТСП

(сътворителен
икотехномически субтиуницентит)

(сътворителен
икотехномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икотехномически субтиинцентит)

(сътворителен
икотехномически субтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИТСП]

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

[общо състояние
на общата определеност на
ИТСП]

{сътворителна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{сътворителна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{сътворителна
центитална
икотехномическа реализираност;

сътворителен
икотехномически диспотит;

сътворително
икотехномическо усърдие;

сътворителна
икотехномическа феност;

сътворителен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтипригодност}

трансцентитална икотехномическа субтипригодност}

инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

центитална
икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномически диспозит)

(вид специфант
на икотехномическа същност)

(вид специфант
на икотехномическо явление)

(вид специфант
на икотехномически диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Работна (сметна) уницентитална ИТСП

Работна (сметна)
трансцентитална ИТСП

Работна (сметна) инцентитална ИТСП

Работна (сметно) центитална
ИТСП

(работен икотехномически
субтиуницентит)

(работен икотехномически
субтитрансцентит)

(работен икотехномически
субтиинцентит)

(работен икотехномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИТСП]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИТСП]

{работна уницентитална
икотехномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{работна инцентитална
икотехномическа реализираност;

{работна центитална икотехномическа
реализираност;

работен икотехномически
диспотит;

работно икотехномическо
усърдие
(икотехномическо усилие);

работна икотехномическа
феност;

работен икотехномически
диспотант;

уницентитална икотехномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа същност)

(разновидност
на форма на
икотехномическо явление)

(разновидност
на форма на
икотехномически диспозант)

66

66

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Творческа (ползваема) уницентитална ИТСП

Творческа (ползваема) трансцентитална
ИТСП

Творческа (ползваема) инцентитална ИТСП

Творческа (ползваема) центитална ИТСП

(творчески икотехномически
субтиуницентит)

(творчески икотехномически
субтитрансцентит)

(творчески икотехномическисубтиинцентит)

(творчески икотехномически
субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИТСП]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИТСП]

[творческо външно състояние
на общата определеност на
ИТСП]

{творческа
уницентитална икотехномическа реализи-раност;

{творческа
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{творческа
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{творческа
центитална
икотехномическа реализираност;

творчески
икотехномически диспотит;

творческо икотехномическо
усърдие
(икотехномическо умение);

творческа
икотехномическа феност;

творчески икотехномически
диспотант;

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

центитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

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

Енциклопедия на икономическата система (2016)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИТСП

Изпълнителна
(задоволяваща)
ИТСП

(изпълнителен
икотехномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икотехномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икотехномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икотехномически субтицентит)

(изпълнителен
икотехномически субтиобективит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИТСП]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИТСП]

[външно състояние на външната определеност на ИТСП]

[външно състояние на общата
определеност на
ИТСП]

[външно състояние на
ИТСП]

{изпълнителна
уницентитална икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икотехномическа реализираност;

{изпълнителна
центитална
икотехномическа реализираност;

изпълнителен
икотехномически диспотит;

изпълнително
икотехномическо усърдие;

изпълнителна
икотехномическа феност;

изпълнителен
икотехномически диспотант;

уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икотехномическа субтизадоволеност}

инцентитална
икотехномическа субтизадоволеност}

центитална
икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически диспозит)

(вид форма на
икотехномическа същност)

(вид форма на
икотехномическо явление)

(вид форма на
икотехномически диспозант)

{изпълнителна
икотехномическа реализираност;
икотехномическа субтизадоволеност}
(вид икотехномическа форма)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Съзидателна
(изгодна) уницентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) трансцентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) инцентитална
ИТСП

Съзидателна
(изгодна) центитална ИТСП

(съзидателен
икотехномически субтиуницентит)

(съзидателен
икотехномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икотехномически субтиинцентит)

(съзидателен
икотехномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИТСП]

[вътрешно състояние на 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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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) трансцентитално ИТСП

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

[цялостно състояние на вътрешната определеност на ИТСП]

{унисъзидателна уницентитална икотехномическа реализираност;

{унисъзидателна трансцентитална икотехномическа
реализираност;

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

(унисъзидателен икотехномически субтицентит)

[цялостно състояние на външната определеност на
ИТСП]

[цялостно състояние на общата
определеност на
ИТСП]

унисъзидателен икотехномически диспотит;

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

уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

инцентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икотехномическа 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 сътворителния икотехномически субтипринос са: сътворителен
възпроизводствен икотехномически субтипринос* (performing reproductional ecotechnomic subticontribution), сътворителен производствен икотехномически субтипринос* (performing production ecotechnomic subticontribution), сътворителен разменен икотехномически субтипринос* (performing
exchange ecotechnomic subticontribution), сътворителен разпределителен
икотехномически субтипринос* (performing distributional ecotechnomic
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecotechnomic subticontribution), сътворителен потребителен икотехномически субтипринос* (performing consumption ecotechnomic subticontribution),
сътворителен стопанствен икотехномически субтипринос* (performing
protoeconomizing ecotechnomic subticontribution), сътворителен следпроизводствен икотехномически субтипринос* (performing post-production
ecotechnomic subticontribution), сътворителен предипотребителен икотехномически субтипринос* (performing before-consumption ecotechnomic
subticontribution), сътворителен посреднически икотехномически субтипринос* (performing intermediationary ecotechnomic subticontribution), сътворителен бизнес икотехномически субтипринос* (performing business
ecotechnomic subticontribution), сътворителен алокативен икотехномически
субтипринос* (performing allocative ecotechnomic subticontribution) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сътворителен икотехномически субтипринос* (individual performing ecotechnomic subticontribution), фирмен сътворителен
икотехномически
субтипринос*
(firm
performing
ecotechnomic
subticontribution), обществен сътворителен икотехномически субтипринос* (social performing ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителен усвояван икотехномически субтипринос*
(performing assimilated ecotechnomic subticontribution) и сътворителен създаван икотехномически субтипринос* (performing gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителния икотехномически субтипринос са (1) сътворителен сустатитен икотехномически субтипринос (същото като сътворителен
икотехномически субтисустатит), (2) сътворителен субстатен икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтисубстат), (3) сътворителен запасов икотехномически субтипринос (същото
като сътворителен икотехномически субтизапас), (4) сътворителен сустатантен икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икотехномическия субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Икотехномически субтипринос
(ИТСП)
(икотехномически субтисубстантит)

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

Сустатитен
ИТСП

Субстатен
ИТСП

Запасов
ИТСП

Сустатантен
ИТСП

(икотехномически субтисустатит)

(икотехномически субтисубстат)

(икотехномически субтизапас)

(икотехномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИТСП]

[вътрешно същество на
ИТСП]

[външно същество на
ИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИТСП]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен ИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИТСП

(сътворителен
икотехномически субтисустатит)

(сътворителен
икотехномически
субтисубстат)

(сътворителен
икотехномически субтизапас)

(сътворителен
икотехномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИТСП]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИТСП]

[общо състояние на външното същество
на ИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ИТСП]

{сустатитна
икотехномическа субтипригодност}

{субстатна
икотехномическа субтипригодност}

{запасова
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна
икотехномическа субтипригодност}

(вид специфант на икотехномически
сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант
на икотехномически сустант)
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до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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 икотехномичес-ки
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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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Творчески
(ползваем)
сустатитен
ИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
ИТСП

Творчески
(ползваем) запасов ИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен ИТСП

(творчески
икотехномически субтисустатит)

(творчески икотехномически
субтисубстат)

(творчески
икотехномически субтизапас)

(творчески икотехномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИТСП]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИТСП]

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

{сустатитна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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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до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатитен ИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ИТСП

Унисъзидателен (удовлетворяващ) сустатантен ИТСП

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

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС (performing
ecotechnomic subticontribution) (ки) – във:
сътворителен икотехномически субтипринос;
сътворителен инцентитален икотехномически субтипринос;
сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос;
сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос;
сътворителен центитален икотехномически субтипринос.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(performing ecotechnomic subtitranscentite) – същото като сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сътворително икотехномическо усърдие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(performing ecotechnomic subtiunicentite) – същото като сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос и като сътворителен икотехномически диспотит.
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до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИЦЕНТИТ* (performing
ecotechnomic subticentite) – същото като сътворителен центитален икотехномически субтипринос и като сътворителен икотехномически диспотант.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ТРАНСЦЕНТИТ* (performing
ecotechnomic transcentite) – същото като сътворителен трансцентитален
икотехномически принос.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (performing
ecotechnomic unicentite) – същото като сътворителен уницентитален икотехномически принос.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ЦЕНТИТ*
(performing
ecotechnomic centite) – същото като сътворителен центитален икотехномически принос.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ* (performing
ecounirenomic dispotant) – същото като сътворителен икоуниреномически субтицентит и като сътворително центитално икоуниреномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТИТ* (performing
ecounirenomic dispotite) – същото като сътворителен икоуниреномически субтиуницентит и като сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ИНЦЕНТИТ* (performing
ecounirenomic incentite) – същото като сътворително инцентитално икоуниреномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИИНЦЕНТИТ*
(performing ecounirenomic obtiincentite) – същото като сътворителна инцентитална икоуниреномическа заделеност и като сътворително инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ*
(performing ecounirenomic obtisubstantite) – същото като сътворителен икоуниреномически обтит.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИСУБСТАНТИТ*
(performing ecounirenomic obtisubstantite) – същото като сътворително икоуниреномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТ* (performing
ecounirenomic obtite), сътворителен икоуниреномически обтисубстантит, (*)
– вътрешен сътворителен статут (вътрешно-присъщ сътворителен 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 сътворителен икоуниреномически статут* (internal performing ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на
икоуниреномическия обтит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност* (ecounirenomic performance), последното като
общо понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation);
общо понятие за съзидателен икоуниреномически обтит и изпълнителен
икоуниреномически обтит, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство
(вж. ценностна икономическа ингредиентност); сътворителен обтит на
икоуниреномическия предмет (и сътворителен обтит на сътворителния субтит
на икоуниреномическия предмет). Той е сътворителния икотехномически
обтиобективит (вж. сътворителен икотехномически обективит) и сътворителния икономически обтисубективит (вж. сътворителен икономически
субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Сътворителният
икоуниреномически обтит е такава субстантивностна сътворителна оценка на
икоуниреномическия предмет (респ. на икоуниреномическия ингредиент),
дадена от сътворителения икоуниреномическия субект, която е съобразена
с (произтича от) някакъв научно-обоснован обективен критерий (непосредствено непостижим за оценяващите възможности на субекта), който
(при зададените предпоставки, в т.ч. и ограничителни условия) е най-добрият
за него от гледна точка на неговия субективен интерес: това е обективноизисквана сътворителна субстантивностна оценка или още обективно отражение на обективно-необходима субстантивностна сътворителна оценка, т.е.
е обективно-субстантивностна сътворителена икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical performing ecounirenomic appraisement) [на която
отговаря обективно-субстантивностният сътворителен икоуниреномически ингредиент, който е обективно-изискван субстантивностен сътворителен ингредиент или още обективно отражение на обективно78
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------необходимия субстантивностен сътворителен ингредиент]; в този смисъл тя е
опосредствено-субстантивностна сътворителна икоуниреномическа оценка
(респ. опосредствено-субстантивностен сътворителен икоуниреномически ингредиент).
Начинът на субективизиране на сътворителния икоуниреномически обтит е сътворителният икоуниреномически субтит (сътворителният икоуниреномически субтисубстантит). Сътворителният икоуниреномически обтит и
икосътворителният униреномически субтит са категории на статута на сътворителния икоуниреномически предмет* (statute of the performing
ecounirenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Сътворителният икоуниреномически обтит се
снема в сътворителния икоуниреномически субтит: сътворителният икоуниреномически субтит е икоусътворителния ниреномически обтит в снет вид.
Сътворителният икоуниреномически субит е скрит в сътворителния икоуниреномически обтит, а сътворителният икоуниреномически обтит [който е първичният (примитивният) и определящият статут на сътворителния икоуниреномически предмет] се разкрива чрез сътворителния икоуниноремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият статут на сътворителния икоуниреномически предмет] (вж. определящо и решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сътворителен икоуниреномически обтит (СТВ = сътворителен)
СТВ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СТВ икоуниреномически
ингредиент)
(СТВ икоуниреномически
субстантит;
СТВ икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(performing ecounirenomic obtitranscentite) – същото като сътворителна трансцентитална икоуниреномическа заделеност и като сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ОБТИУНИЦЕНТИТ*
(performing ecounirenomic obtiunicentite) – същото като сътворителна уницентитална икоуниреномическа заделеност и като сътворително уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ОБТИЦЕНТИТ*
(performing ecounirenomic obticentite) – същото като сътворителна центитална икоуниреномическа заделеност и като сътворително центитално икоуниреномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СТАТИСУБСТАНТИТ
(performing ecounirenomic statisubstantite) – същото като сътворителен икоуниреномически субстантит;
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБСТАНТИТ* (performing ecounirenomic substantite), сътворителен икоуниреномически статит,
сътворителен
икоуниреномически статисубстантит,
сътворително
икоуниреномическо участие, (*) – сътворителен икономически субективит
и сътворителен икотехномически обективит, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическия субстантит
(вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност*
(ecounirenomic performance), последното като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); общо понятие за съзидателен икоуниномически субстантит и изпълнителен икоуниномически субстантит, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Негов частен случай е статидно-субстантивностният
сътворителен икоуниреномически ингредиент* (statedly-substantivitical
performing ecounirenomic ingredient), какъвто е всеки сътворителен икоуниреномически ингредиент изобщо. Разграничението, което се прави между сътворителния икономически субективит и сътворителния 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 сътворителният икоуниреномически субект има към природата на наблюдавания и
оценявания сътворителен икоуниреномически предмет, което означава според
тяхната (на субективита и обективита) субстантивност. От своя страна, сътворителният икотехномически обективит е общо понятие за сътворителен
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномически обтиобективит и сътворителен икотехномически субтиобективит, а икономическият субективит е общо понятие за сътворителен
икономически обтисубективит и сътворителен икономически субтисубективит (вътре във всяка една от тези двойки понятия разграничението се прави
според общностния икореномически статут на сътворителния икореномически субект, т.е. от гледна точка на природата на наблюдението и оценяването
на сътворителния икоуниреномически субстантит, което се извършва от сътворителния икоуниреномически субект) (табл. 1). Вж. икореномически субект.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сътворителен икоуниреномически субстантит (СТВ = сътворителен)
СТВ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СТВ икоуниреномически
ингредиент)
(СТВ икоуниреномически
субстантит;
СТВ икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИИНЦЕНТИТ*
(performing ecounirenomic subtiincentite) – същото като сътворителна икоуниреномическа феност и като сътворително инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(performing ecounirenomic subtisubstantite) – същото като сътворителен икоуниреномически субтит.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИСУБСТАНТИТ*
(performing ecounirenomic subtisubstantite) – същото като сътворително икоуниреномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТ* (performing
ecounirenomic subtite), сътворителен икоуниреномически субтисубстантит,
(*) – външен сътворителен статут (външно-присъщ сътворителен 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 сътворителен икоуниреномически статут*
(external performing ecounirenomic statute)]; една от разновидностите на икоуниреномическия субтит (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност* (ecounirenomic performance), последното като общо
понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и
икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); общо понятие за съзидателен икоуниреномически субтит и изпълнителен икоуниреномически субтит, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност); сътворителен субтит на икоуниреномическия предмет (и сътворителен субтит на сътворителния обтит на икоуниреномическия предмет). Той е сътворителният икотехномически субтиобективит (вж. сътворителен икотехномически обективит) и сътворителеният
икономически субтисубективит (вж. сътворителен икономически субективит), взети заедно в тяхното цялостно единство. Сътворителният икоуниреномически субтит е такава субстантивностна сътворителна оценка на сътворителния икоуниреномическия предмет (респ. на сътворителния икоуниреномически ингредиент), дадена от сътворителения икоуниреномически субект,
която е съобразена с (произтича от) собствен (вътрешно-конституиран и отразяващ вътрешно субективно виждане) субективен критерий на субекта, който в
общия случай може да не е най-добрият за него от гледна точка на неговия субективен интерес (тъй като неговите вътрешни оценяващи възможности не му
позволяват да постигне повече): това е субективно-изисквана сътворителена
субстантивностна оценка или още субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективно84

84

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстантивностна
сътворителена
икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical performing ecounirenomic appraisement [на която
отговаря субективно-субстан-тивностният сътворителен икоуниреномически ингредиент, който е субективно-изискван субстантивностен сътворителен ингредиент или още субективно отражение на обективнонеобходимия субстантивностен сътворителен ингредиент]; в този смисъл тя е
непосредствено-субстантивностна сътворителна икоуниреномическа оценка
(респ. непосредствено-субстантивностен сътворителен икоуниреномически
ингредиент).
Сътворителният икоуниреномически субтит (сътворителният икоуниреномически субтисубстантит) е начинът на субективизиране на сътворителния икоуниреномически обтит. Сътворителният икоуниреномически обтит и
сътворителният икоуниреномически субтит са категории на статута на сътворителния икоуниреномически предмет* (statute of the performing
ecounirenomic thing), като в частност представляват относително различни степени (равнища) на този статут. Сътворителният икореуниномически обтит се
снема
в
сътворителния
икореномически
субтит:
сътворителният
икоуниреномически субтит е сътворителният икоуниреномически обтит в снет
вид. Сътворителният икоуниреномически субит е скрит в сътворителния
икоуниреномически обтит, а сътворителният икоуниреномически обтит [който
е първичният (примитивният) и определящият статут на сътворителния
икоуниреномически
предмет]
се
разкрива
чрез
сътворителния
икоуниноремически субтит [който е вторичният (производният) и решаващият
статут на сътворителния икоуниреномически предмет] (вж. определящо и
решаващо в икономиката). Вж. табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Сътворителен икоуниреномически субтит (СТВ = сътворителен)
СТВ икоуниреномически
ингредиент
(статидносубстантивностен
СТВ икоуниреномически
ингредиент)
(СТВ икоуниреномически
субстантит;
СТВ икоуниреномически
статит)

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

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

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

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

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

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

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

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

СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(performing ecounirenomic subtitranscentite) – същото като сътворителна икоуниреномическа ценностност и като сътворително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
86

86

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(performing ecounirenomic subtiunicentite) – същото като сътворителен икоуниреномически диспотит и като сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(performing ecounirenomic subticentite) – същото като сътворителен икоуниреномически диспотант и като сътворително центитално икоуниреномическо
субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(performing ecounirenomic transcentite) – същото като сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (performing
ecounirenomic unicentite) – същото като сътворително уницентитално икоуниреномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (performing
ecounirenomic centite) – същото като сътворително центитално икоуниреномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИТРАНСЦЕНТИТ*
(performing ecounirenomic subtitranscentite) – същото като сътворителна икоуниреномическа ценностност и като сътворително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ СУБТИУНИЦЕНТИТ*
(performing ecounirenomic subtiunicentite) – същото като сътворителен икоуниреномически диспотит и като сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
СУБТИЦЕНТИТ*
(performing ecounirenomic subticentite) – същото като сътворителен икоуниреномически диспотант и като сътворително центитално икоуниреномическо
субтиучастие.

87

87

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ
ТРАНСЦЕНТИТ*
(performing ecounirenomic transcentite) – същото като сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ УНИЦЕНТИТ* (performing
ecounirenomic unicentite) – същото като сътворително уницентитално икоуниреномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИ ЦЕНТИТ* (performing
ecounirenomic centite) – същото като сътворително центитално икоуниреномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(performing incentital economic interest) – същото като сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтиинцентит.
СЪТВОРИТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (performing incentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икотехномически обтиинцентит, сътворителна инцентитална икотехномическа заделеност, сътворителна инцентитална икотехномическа зададеност, (*) – сътворителен
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 сътворителен икотехномически субект [на обективностен сътворителен
икотехномически субект* (objectivitical performing 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 сътвореност* (ecotechnomic performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness)
и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation); общо понятие за съзидателен инцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен инцентитален икотехномически обтипринос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителният инцентитален икотехномически обтипринос е сътворителен икотехномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обектив88
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностна сътворителна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата обективностна сътворителна оценка, т.е. е обективнообективностна сътворителна икотехномическа оценка* (objectivelyobjectivitical performing ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна сътворителна икотехномическа оценка* (objectiveneous
performing ecotechnomic appraisement). Сътворителното инцентитално икотехномическо обтиучастие е форма на съществуване на сътворителната
инцентитална обтиикотехномическа енергия* (performing incentital
obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената сътворителна инцентитална обтиикотехномическа активност* (performing incentital obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена сътворителна
инцентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна инцентитална обтиикотехномическа потенциалност* (performing incentital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното инцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
сътворителния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

СТВ инцентитална икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икономическа
за-деленост;
СТВ инцентитален
икономически интерес)

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

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

Фиг. 1. Сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното инцентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителният инцентитален икотехномически обтипринос са:
сътворителен възпроизводствен инцентитален икотехномически обтипринос* (performing reproductional incentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен производствен инцентитален икотехномически обтипринос*
(performing production incentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен
разменен инцентитален икотехномически обтипринос* (performing
exchange incentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен разпределителен инцентитален икотехномически обтипринос* (performing
distributional incentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен потребителен инцентитален икотехномически обтипринос* (performing
consumption incentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен стопанствен
инцентитален
икотехномически
обтипринос*
(performing
protoecotechnomizing incentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен
следпроизводствен
инцентитален
икотехномически
обтипринос*
(performing post-production incentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен предипотребителен инцентитален икотехномически обтипринос*
(performing before-consumption incentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен посреднически инцентитален икотехномически обтипринос*
(performing intermediationary incentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен бизнес инцентитален икотехномически обтипринос* (performing
business incentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен алокативен
инцентитален икотехномически обтипринос* (performing allocative
incentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос* (individual performing
incentital ecotechnomic obticontribution), фирмен сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос* (firm performing incentital ecotechnomic
obticontribution), обществен сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос* (social performing incentital ecotechnomic obticontribution) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителен инцентитален усвояван икотехномически
обтипринос* (performing incentital assimilated ecotechnomic obticontribution) и
сътворителен инцентитален създаван икотехномически обтипринос*
(performing incentital gived ecotechnomic obticontribution).
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителния инцентитален икотехномически обтипринос са
(1) сътворителен сустатитен инцентитален икотехномически обтипринос* (performing sustatitic incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
сътворителен инцентитален икотехномически обтисустатит* (performing incentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) сътворителен субстатен
инцентитален икотехномически обтипринос* (performing substatum
incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен инцентитален
икотехномически
обтисубстат*
(performing
incentital
ecotechnomic obtisubstatum)], (3) сътворителен запасов инцентитален икотехномически обтипринос* (performing stock incentital ecotechnomic
obticontribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически обтизапас* (performing incentital ecotechnomic obtistock)], (4) сътворителен сустатантен инцентитален икотехномически обтипринос*
(performing sustatantal incentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
сътворителен
инцентитален
икотехномически
обтисустатант*
(performing incentital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителния 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)
(инцентитален
икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТОП

Субстатен
ИЦИТОП

Запасов
ИЦИТОП

Сустатантен
ИЦИТОП

(инцентитален икотехномически обтисустатит;

(инцентитален икотехномически обтисубстат;

(инцентитален
икотехномически обтизапас;

(инцентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно същество на
ИЦИТОП]

[външно същество на
ИЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТОП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически обтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа обтипригодност}

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

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
ИЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТОП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТОП

(работен инцентитален икотехномически
обтисустатит;

(работен инцентитален икотехномически
обтисубстат;

(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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до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТОП

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
обтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически обтиинцентит)

творчески запасов икотехномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТОП]

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

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТОП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обти-запас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТОП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ИЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТОП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

(вид съдържание на икотехномически сустит)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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 икотехномически 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)

СЪТВОРИТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (performing incentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икотехномически инцентит, (*)
– сътворителен инцентитален икотехномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икотехномически субект [на обективностен сътворителен икотехномически субект* (objectivitical performing ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за сътворителен инцентитален икотехномически субтип99
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ринос (същото като сътворителен икотехномически субтиинцентит и като
сътворителна икотехтомическа феност) и сътворителен инцентитален
икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически
обтиинцентит и като сътворителна инцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на инцентиталния икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сътвореност* (ecotechnomic performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation); общо понятие за
съзидателен инцентиталeн икотехномически принос и изпълнителен инцентиталeн икотехномически принос, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителният
инцентитален икотехномически принос е форма на съществуване на сътворителната инцентитална икотехномическа енергия (performing incentital
ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна инцентитална икотехномическа активност* (performing incentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа
активност). Той е кинестично опредметена сътворителна инцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна инцентитална икотехномическа потенциалност* (performing
incentital ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното инцентитално икореномическо участие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителния икотехномически
принос (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

СТВ инцентитално икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтиинцентит
(СТВ инцентитал-на икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворителен инцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности
и неговото място сред разновидностите на сътворителното инцентитално икореномическо участие (СТВ – сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна
стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности;
подчертаният текст се подразбира като съответния неподчертан текст)

101

101

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сътворителния инцентитален икотехномически принос са (1) сътворителен инцентитален икотехномически субтипринос (сътворителен икотехномически субтиинцентит) и (2) сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос (сътворителен икотехномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителния инцентитален икотехномически принос са: сътворителен възпроизводствен инцентитален икотехномически принос* (performing reproductional incentital ecotechnomic contribution), сътворителен
производствен инцентитален икотехномически принос* (performing
production incentital ecotechnomic contribution), сътворителен разменен инцентитален икотехномически принос* (performing exchange incentital
ecotechnomic contribution), сътворителен разпределителен инцентитален
икотехномически принос* (performing distributional incentital ecotechnomic
contribution), сътворителен потребителен инцентитален икотехномически принос* (performing consumption incentital ecotechnomic contribution), сътворителен стопанствен инцентитален икотехномически принос*
(performing protoeconomizing incentital ecotechnomic contribution), сътворителен следпроизводствен инцентитален икотехномически принос*
(performing post-production incentital ecotechnomic contribution), сътворителен
предипотребителeн инцентитален икотехномически принос* (performing
before-consumption incentital ecotechnomic contribution), сътворителен посреднически инцентитален икотехномически принос* (intermediationary
performing incentital ecotechnomic contribution), сътворителен бизнес икотехномическии принос* (performing business incentital ecotechnomic contribution),
сътворителен алокативен инцентитален икотехномически принос*
(performing allocative incentital ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се разграничават индивидуален сътворителен инцентитален икотехномически принос*
(individual performing incentital ecotechnomic contribution), фирмен сътворителен инцентитален икотехномически принос* (firm performing incentital
ecotechnomic contribution), обществен сътворителен инцентитален икотехномически принос* (social performing incentital ecotechnomic contribution)
и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителен инцентитален усвояван икотехномически
принос* (performing incentital assimilated ecotechnomic contribution) и сътво102
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рителен инцентитален създаван икотехномически принос* (performing incentital gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителния инцентитален икотехномически принос са (1)
сътворителен сустатитен инцентитален икотехномически принос*
(performing sustatitic incentital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически сустатит* (performing incentital
ecotechnomic sustatite)], (2) сътворителен субстатен инцентитален икотехномически принос* (performing substatum incentital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически субстат* (performing incentital ecotechnomic substatum)], (3) сътворителен
запасов инцентитален икотехномически принос* (performing stock incentital
ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически запас* (performing incentital ecotechnomic stock)], (4) сътворителен сустатантен инцентитален икотехномически принос* (performing
sustatantal incentital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен инцентитален икотехномически сустатант* (performing
incentital
ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталния икотехномически принос едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителния 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)

104

104

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТП

Работен (сметен) ИЦИТП

(работен инцентитален икотехномически
сустатит;

(работен инцентитален икотехномически субстат;

(работен инцентитален
икотехномически запас;

(работен инцентитален икотехномически
сустатант;

(работен инцентитален икотехноми-чески
субстантит)

работен сустатитен икотехномически
инцентит)

работен субстатен икотехномически инцентит)

работен запасов икотехномически инцентит)

работен сустатантен икотехномически
инцентит)

[работно външно състояние
на ИЦИТП]

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

{инцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

Творчески
(ползваем) запасов ИЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТП

(творчески инцентитален
икотехномически сустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субстат;

(творчески инцентитален
икотехномически запас;

(творчески инцентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически инцентит)

творчески субстатен икотехномически
инцентит)

творчески запасов икотехномически инцентит)

творчески сустатантен икотехномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТП

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ИЦИТП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
инцентит)

съзидателен
запасов икотехномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното
същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
игодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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)

СЪТВОРИТЕЛЕН ИНЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (performing incentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икотехномически
субтиинцентит, сътворителна икотехномическа феност, (*) – сътворителен
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 сътворителен икотехномически субект [на обективностен сътворителен
икотехномически субект* (objectivitical performing ecotechnomic subject)] в
икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика). Сътворителният инцентитален икотехномичес110
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки субтипринос е сътворителен икотехномически ингредиент в качеството му
на субективно-изисквана обективностна сътворителна оценка или още е
субективно отражение на обективно-необходимата обективностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-обективностна сътворителна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical performing ecotechnomic appraisement),
което е същото като обективистична сътворителна икотехномическа
оценка* (objectivistical performing ecotechnomic appraisement); една от разновидностите на инцентиталния икотехномическ субтипринос (вж.) и един от
конкретните изрази на икотехномическата сътвореност* (ecotechnomic
performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение*
(ecotechnomic implementation); общо понятие за съзидателен инцентитален
икотехномически субтипринос и изпълнителен инцентитален икотехномически субтипринос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Според субстантивностната
икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното инцентитално икореномическо субтиучастие. Сътворителният инцентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на сътворителната инцентитална субтиикотехномическа енергия* (performing
incentital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна инцентитална субтиикотехномическа активност* (performing incentital subtiecotechnomic
activity) (вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена сътворителна инцентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея
е и кинестично разпредметена сътворителна инцентитална субтиикотехномическа потенциалност* (performing incentital subtiecotechnomic
potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на сътворителния икотехномически субтипринос (вж. фиг.
1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителен инцентитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното инцентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

Инцентитален
икотехномически субтипринос
(ИЦИТСП)
(инцентитален
икотехномически субтисубстантит)

Сустатитен
ИЦИТСП

Субстатен
ИЦИТСП

Запасов
ИЦИТСП

Сустатантен
ИЦИТСП

(инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(инцентитален
икотехномически субтизапас;

(инцентитален
икотехномически субтисустатант;

сустатитен
икотехномически инцентит)

субстатен икотехномически
инцентит)

запасов икотехномически
инцентит)

сустатантен
икотехномически инцентит)

[цялостно същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно същество на
ИЦИТСП]

[външно същество на
ИЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ИЦИТСП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) запасов ИЦИТСП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ИЦИТСП

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икотехномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИТСП]

[общо състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтипригодност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

(вид специфант (вид специфант
на икотехноми- на икотехномически сустит)
ческа субстанция)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Работен (сметен) субстатен
ИЦИТСП

Работен (сметен) запасов
ИЦИТСП

Работен (сметен) сустатантен
ИЦИТСП

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

(работен инцентитален икотехномически субтизапас;

(работен инцентитален икотехномически
субтисустатант;

работен сустатитен икотехномически субтиинцентит)

работен субстатен икотехномически субтиинцентит)

работен запасов
икотехномически субтиинцентит)

работен сустатантен икотехномически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ИЦИТСП

Творчески
(ползваем) субстатен
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
ИЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
ИЦИТСП

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(творчески инцентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески инцентитален
икотехномически субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтиинцентит)

творчески субстатен икотехномически субтиинцентит)

творчески запасов икотехномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИЦИТСП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна инцентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ИЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ИЦИТСП

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

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ИЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ИЦИТСП

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
инцентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодноност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
инцентитален
икотехномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ИЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИТСП]

{сустатитна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛЕН ОБТИИНЦЕНТИТ (performing obtiincentite) (ки) – във:
сътворителен икореномически обтиинцентит (същото като сътворителна инцентитална икореномическа заделеност и като сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие).
СЪТВОРИТЕЛЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС* (performing transcentital economic interest) – същото като сътворителна
трансцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтитрансцентит.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (performing transcentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икотехномически
обтитрансцентит, сътворителна трансцентитална икотехномическа заделеност, сътворителна трансцентитална икотехномическа зададеност, (*) –
сътворителен 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 сътворителен икотехномически субект [на обективностен сътворителен икотехномически субект* (objectivitical performing
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 сътвореност* (ecotechnomic
performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение*
(ecotechnomic implementation); общо понятие за съзидателен трансцентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен трансцентитален икотехномически обтипринос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителният трансцентитален
икотехномически обтипринос е икосътворителен техномически ингредиент в
качеството му на обективно-изисквана обективностна сътворителна
оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата обективностна сътворителна оценка, т.е. е обективно-обективностна сътворителна
икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical performing ecotechnomic
appraisement), което е същото като обектностна сътворителна икотехномическа оценка* (objectiveneous performing ecotechnomic appraisement). Сътворителният трансцентитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на сътворителната трансцентитална обтиикотехномическа
енергия* (performing transcentital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна
трансцентитална
обтиикотехномическа
активност*
(performing
transcentital obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа активност).
Той е кинестично опредметена сътворителна трансцентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна
трансцентитална обтиикотехномическа потенциалност* (performing

122

122

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------transcentital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа
потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сътворителното трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителния икотехномически обтипринос (наред със сътворителния уницентитален икотехномически обтипринос, сътворителния центитален икотехномически обтипринос и сътворителния инцентитален икотехномическа обтипринос) (вж. фиг.
1). Ако не е посочено друго, под сътворителен икотехномически обтипринос
обикновено се подразбира сътворителният трансцентитален икотехномически
обтипринос.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

СТВ трансцентитална икономическа обтизначимост;
СТВ икономически
обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална икономичес-ка
заделеност;
СТВ трансцентитален икономически
интерес;
СТВ икономически
интерес)

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

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

Фиг. 1. Сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното трансцентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителният трансцентитален икотехномически обтипринос
са: сътворителен възпроизводствен трансцентитален икотехномически
обтипринос*
(performing
reproductional
transcentital
ecotechnomic
obticontribution), сътворителен производствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (performing production transcentital ecotechnomic
obticontribution), сътворителен разменен трансцентитален икотехномически обтипринос* (performing exchange transcentital ecotechnomic
obticontribution), сътворителен разпределителен трансцентитален икотехномически
обтипринос*
(performing
distributional
transcentital
ecotechnomic obticontribution), сътворителен потребителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (performing consumption transcentital
ecotechnomic obticontribution), сътворителен стопанствен трансцентитален икотехномически обтипринос* (performing protoecotechnomizing
transcentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен следпроизводствен
трансцентитален икотехномически обтипринос* (performing postproduction transcentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен предипотребителен
трансцентитален
икотехномически
обтипринос*
(performing before-consumption transcentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен посреднически трансцентитален икотехномически обтипринос* (performing intermediationary transcentital ecotechnomic obticontribution),
сътворителен бизнес трансцентитален икотехномически обтипринос*
(performing business transcentital ecotechnomic obticontribution), сътворителен
алокативен трансцентитален икотехномически обтипринос* (performing
allocative transcentital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос*
(individual performing transcentital ecotechnomic obticontribution), фирмен сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (firm
performing transcentital ecotechnomic obticontribution), обществен сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (social performing
transcentital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (absolute
performing transcentital ecotechnomic obticontribution) и относителен сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (relative
performing transcentital ecotechnomic obticontribution), а според факторната
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа определеност – трудово-определен сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (labourly-determinate performing
transcentital ecotechnomic obticontribution) и физическо-определен сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос* (physicallydeterminate performing transcentital ecotechnomic obticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителен трансцентитален усвояван икотехномически обтипринос* (performing transcentital assimilated ecotechnomic
obticontribution) и сътворителен трансцентитален създаван икотехномически обтипринос* (performing transcentital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителния трансцентитален икотехномически обтипринос
са (1) сътворителен сустатитен трансцентитален икотехномически
обтипринос* (performing sustatitic transcentital ecotechnomic obticontribution)
[същото като сътворителен трансцентитален икотехномически обтисустатит* (performing transcentital ecotechnomic obtisustatite)], (2) сътворителен субстатен трансцентитален икотехномически обтипринос* (performing substatum transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като
сътворителен трансцентитален икотехномически обтисубстат*
(performing transcentital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) сътворителен запасов трансцентитален икотехномически обтипринос* (performing stock
transcentital ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен трансцентитален икотехномически обтизапас* (performing transcentital
ecotechnomic obtistock)], (4) сътворителен сустатантен трансцентитален
икотехномически
обтипринос*
(performing
sustatantal
transcentital
ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен трансцентитален
икотехномически обтисустатант* (performing transcentital ecotechnomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталния икотехномически обтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителния 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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}

{сустатантна
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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творчески (ползваем) сустатитен ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ТЦИТОП

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТОП

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икотехномически обтитрансцентит)

творчески запасов икотехномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТОП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТОП]

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

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

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

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)
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(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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 икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

{трансцентитална икотехномическа обтиизгодност}
(вид икотехномическо съдържание)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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)

СЪТВОРИТЕЛЕН
ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН
ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ
ПРИНОС* (performing transcentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икотехномически трансцентит, (*) – сътворителен трансцентитален икотехномически ингредиент,
който на същностно равнище количествено определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икотехномически субект [на обективностен сътворителен икотехномически субект* (objectivitical performing ecotechnomic
subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство); общо понятие за сътворителен трансцентитален икотех133
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтитрансцентит и като сътворително икотехтомическо усърдие) и сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтитрансцентит и като сътворителен трансцентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос (вж.) и един от
конкретните изрази на икотехномическата сътвореност* (ecotechnomic
performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение*
(ecotechnomic implementation); общо понятие за съзидателен трансцентиталeн икотехномически принос и изпълнителен трансцентиталeн икотехномически принос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителният трансцентитален
икотехномически принос е форма на съществуване на сътворителната
трансцентитална икотехномическа енергия (performing transcentital
ecotechnomic energy) (вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна трансцентитална икотехномическа
активност* (performing transcentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена сътворителна трансцентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
сътворителна трансцентитална икотехномическа потенциалност*
(performing transcentital ecotechnomic potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сътворителното трансцентитално икореномическо
участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителния икотехномически принос (наред със сътворителния уницентитален икономически принос,
сътворителния центитален икотехномически принос и сътворителния инцентитален икотехномически принос) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго,
под сътворителен икотехномически принос обикновено се подразбира сътворителният трансцентитален икотехномически принос
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

СТВ трансцентитал-но икореномическо субтиучастие;
СТВ икореномически
субтитрансцентит
(СТВ икореномическа ценностност;
СТВ икореномическа отдаденост)

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителен трансцентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сътворителното трансцентитално икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сътворителния трансцентитален икотехномически принос са (1) сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос (сътворителен икотехномически
субтитрансцентит) и (2) сътворителен трансцентитален икотехномически
обтипринос (сътворителен икотехномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителния трансцентитален икотехномически принос са:
сътворителен възпроизводствен трансцентитален икотехномически
принос* (performing reproductional transcentital ecotechnomic contribution), сътворителен производствен трансцентитален икотехномически принос*
(performing production transcentital ecotechnomic contribution), сътворителен
разменен трансцентитален икотехномически принос* (performing
exchange transcentital ecotechnomic contribution), сътворителен разпределителен
трансцентитален
икотехномически
принос*
(performing
distributional transcentital ecotechnomic contribution), сътворителен потребителен
трансцентитален
икотехномически
принос*
(performing
consumption transcentital ecotechnomic contribution), сътворителен стопанствен
трансцентитален
икотехномически
принос*
(performing
protoeconomizing transcentital ecotechnomic contribution), сътворителен следпроизводствен трансцентитален икотехномически принос* (performing
post-production transcentital ecotechnomic contribution), сътворителен предипотребителeн трансцентитален икотехномически принос* (performing
before-consumption transcentital ecotechnomic contribution), сътворителен посреднически трансцентитален икотехномически принос* (intermediationary
performing transcentital ecotechnomic contribution), сътворителен бизнес икотехномическии принос* (performing business transcentital ecotechnomic
contribution), сътворителен алокативен трансцентитален икотехномически принос* (performing allocative transcentital ecotechnomic contribution) и
други. Според ингредиентната общностна икономическиа обхватност се
разграничават индивидуален сътворителен трансцентитален икотехномически принос* (individual performing transcentital ecotechnomic contribution),
фирмен сътворителен трансцентитален икотехномически принос* (firm
performing transcentital ecotechnomic contribution), обществен сътворителен
трансцентитален икотехномически принос* (social performing transcentital
ecotechnomic contribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
сътворителен трансцентитален икотехномически принос* (absolute
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------performing transcentital ecotechnomic contribution) и относителен сътворителен трансцентитален икотехномически принос* (relative performing transcentital ecotechnomic contribution), а според факторната икономическа
определеност – трудово-определен сътворителен трансцентитален икотехномически принос* (labourly-determinate performing transcentital
ecotechnomic contribution) и физическо-определен сътворителен трансцентитален икотехномически принос* (physically-determinate performing
transcentital ecotechnomic contribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителен трансцентитален усвояван икотехномически принос* (performing transcentital assimilated ecotechnomic contribution) и
сътворителен трансцентитален създаван икотехномически принос*
(performing transcentital gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителния трансцентитален икотехномически принос са (1)
сътворителен сустатитен трансцентитален икотехномически принос*
(performing sustatitic transcentital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен трансцентитален икотехномически сустатит* (performing
transcentital ecotechnomic sustatite)], (2) сътворителен субстатен трансцентитален икотехномически принос* (performing substatum transcentital
ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен трансцентитален
икотехномически субстат* (performing transcentital ecotechnomic substatum)],
(3) сътворителен запасов трансцентитален икотехномически принос*
(performing stock transcentital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен трансцентитален икотехномически запас* (performing
transcentital ecotechnomic stock)], (4) сътворителен сустатантен трансцентитален икотехномически принос* (performing sustatantal transcentital
ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен трансцентитален
икотехномически сустатант* (performing transcentital ecotechnomic
sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Трансцентитален икотехномически принос
(ТЦИТП)
(трансцентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
ТЦИТП

Субстатен
ТЦИТП

Запасов
ТЦИТП

Сустатантен
ТЦИТП

(трансцентитален икотехномически
сустатит;

(трансцентитален икотехномически
субстат;

(трансцентитален икотехномически
запас;

(трансцентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически трансцентит)

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТП]

[вътрешно същество на
ТЦИТП]

[външно същество на
ТЦИТП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ТЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ТЦИТП

(сътворителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икотехномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икотехномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икотехномическа
пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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 трансцентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Творчески
(ползваем) запасов ТЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ТЦИТП

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икотехномически субстат;

(творчески
трансцентитален икотехномически запас;

(творчески
трансцентитален икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически
трансцентит)

творчески субстатен икотехномически
трансцентит)

творчески запасов икотехномически трансцентит)

творчески сустатантен икотехномически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна трансценти-тална
икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ТЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ТЦИТП

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИТП]

{сустатитна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова
трансцентитална икотехномичес-ка
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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)

СЪТВОРИТЕЛЕН ТРАНСЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (performing transcentital ecotechnomic subticontribution) (без
разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икотехномически субтитрансцентит, сътворителна икотехномическа ценностност,
сътворително икотехномическо усърдие, (*) – сътворителен 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 сътворителен икотехномически субект [на обективностен сътворителен икотехномически субект* (objectivitical ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икотехномика); една от разновидностите на трансцентиталния икотехномическ субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата
сътвореност* (ecotechnomic performance), последното като общо понятие за
икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation); общо понятие за съзидателен трансцентитален икотехномически субтипринос и изпълнителен
трансцентитален икотехномически субтипринос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителният трансцентитален икотехномически субтипринос е сътворителен
икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана
обективностна сътворителна оценка или още е субективно отражение на
обективно-необходимата обективностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-обективностна сътворителна икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical performing ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична сътворителна икотехномическа оценка* (objectivistical
performing ecotechnomic appraisement). Сътворителният трансцентитален
икотехномически субтипринос е форма на съществуване на сътворителната
трансцентитална субтиикотехномическа енергия* (performing transcentital
subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената сътворителна трансцентитална субтиикотехномическа активност* (performing transcentital subtiecotechnomic activity)
(вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена сътворителна трансцентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена сътворителна трансцентитална субтиикотехномическа потенциалност* (performing transcentital subtiecotechnomic
potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сътворителното трансцентиталното икореномическо
субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителния икотехномически субтипринос (наред със сътворителния уницентитална икотехномическа субтипринос, сътворителния центитален икотехномически субтипринос и сътворителния инцентитален икотехномическа субтипринос) (вж.
фиг. 1). Ако не е посочено друго, под сътворителен икотехномически субтипринос обикновено се подразбира сътворителният трансцентитален икотехномически субтипринос.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

СТВ трансцентитална икономическа обтизначимост;
СТВ икономически
обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална икономичес-ка
заделеност;
СТВ трансцентитален икономически
интерес;
СТВ икономически
интерес)

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

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

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

СТВ трансцентитал-но икореномическо субтиучастие;
СТВ икореномически субтитрансцентит
(СТВ икореномическа ценностност;
СТВ икореномическа отдаденост)

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

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

Фиг. 1. Сътворителен трансцентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното трансцентитално икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителният трансцентитален икотехномически субтипринос
са: сътворителен възпроизводствен трансцентитален икотехномически
субтипринос*
(performing
reproductional
transcentital
ecotechnomic
subticontribution), сътворителен производствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing production transcentital ecotechnomic
subticontribution), сътворителен разменен трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing exchange transcentital ecotechnomic
subticontribution), сътворителен разпределителен трансцентитален икотехномически
субтипринос*
(performing
distributional
transcentital
ecotechnomic subticontribution), сътворителен потребителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing consumption transcentital
ecotechnomic subticontribution), сътворителен стопанствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing protoecotechnomizing
transcentital ecotechnomic subticontri-bution), сътворителен следпроизводствен трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing postproduction transcentital ecotechnomic subticontribution), сътворителен предипотребителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing before-consumption transcentital ecotechnomic subticontribution),
сътворителен посреднически трансцентитален икотехномически субтипринос*
(performing
intermediationary
transcentital
ecotechnomic
subticontribution), сътворителен бизнес икотехномически субтипринос*
(business transcentital ecotechnomic subticontribution), сътворителен алокативен трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing
allocative transcentital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(individual performing transcentital ecotechnomic subticontribution), фирмен сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (firm
performing transcentital ecotechnomic subticontribution), обществен сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (social performing
transcentital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютен
сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (absolute
performing transcentital ecotechnomic subticontribution) и относителен сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (relative performing transcentital ecotechnomic subticontribution), а според факторната
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа определеност – трудово-определен сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (labourly-determinate performing
transcentital ecotechnomic subticontribution) и физическо-определен сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос* (physicallydeterminate performing transcentital ecotechnomic subticontribution).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителен трансцентитален усвояван икотехномически субтипринос* (performing transcentital assimilated ecotechnomic
subticontribution) и сътворителен трансцентитален създаван икотехномически субтипринос* (performing transcentital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителния трансцентитален икотехномически субтипринос
са (1) сътворителен сустатитен трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing sustatitic transcentital ecotechnomic subticontribution)
[същото като сътворителен трансцентитален икотехномически субтисустатит* (performing transcentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) сътворителен субстатен трансцентитален икотехномически субтипринос*
(performing substatum transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като
сътворителен трансцентитален икотехномически субтисубстат*
(performing transcentital ecotechnomic subtisubstatum)], (3) сътворителен запасов трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing stock
transcentital ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен трансцентитален икотехномически субтизапас* (performing transcentital
ecotechnomic subtistock)], (4) сътворителен сустатантен трансцентитален икотехномически субтипринос* (performing sustatantal transcentital
ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен трансцентитален
икотехномически
субтисустатант*
(performing
transcentital
ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталния икотехномически субтипринос едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Субстатен
ТЦИТСП

Запасов
ТЦИТСП

Сустатантен
ТЦИТСП

(трансцентитален икотехномически
субтисубстат;

(трансцентитален икотехномически
субтизапас;

(трансцентитален икотехномически субтисустатант;

субстатен икотехномически
трансцентит)

запасов икотехномически
трансцентит)

сустатантен
икотехномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИТСП]

[вътрешно същество на
ТЦИТСП]

[външно същество на
ТЦИТСП]

[общо понятие
за същество на
ТЦИТСП]

{сустатитно
икотехномическо усърдие}

{субстатно
икотехномическо усърдие}

{запасово
икотехномическо усърдие}

{сустатантно
икотехномическо усърдие}

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)

(трансцентитТрансцентитал- ален икотехномически
ен икотехномически субтип- субтисустатит;
ринос
сустатитен
(ТЦИТСП)
икотехномически
(трансцентиттрансцентит)
ален икотехномически субтисубстантит)
{икотехномическо усърдие}
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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 икотехномическо усърдие}

унисъзидателно субстатно
икотехномическо усърдие}

униъзидателно запасово
икотехномическо усърдие}

унисъзидателно сустатантно икотехномическо усърдие}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(performing unicentital economic interest) – същото като сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтиуницентит.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (performing unicentital ecotechnomic obticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икотехномически
обтиуницентит, сътворителна уницентитална икотехномическа заделеност, сътворителна уницентитална икотехномическа зададеност, (*) – сътворителен 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 сътворителен икотехномически субект [на обективностен сътворителен икотехномически субект*
(objectivitical performing ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика);
сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос и сътворителен
инцентитален икотехномически обтипринос, взети заедно в тяхното цялостно
единство); една от разновидностите на уницентиталния икотехномически обтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сътвореност* (ecotechnomic performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation); общо понятие за съзидателен уницентитален икотехномически обтипринос и изпълнителен уницентитален икотехномически обтипринос, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителният
уницентитален икотехномически обтипринос е сътворителен икотехномически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана обективностна сътворителна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата
обективностна сътворителна оценка, т.е. е обективно-обективностна сътворителна икотехномическа оценка* (objectively-objectivitical performing
ecotechnomic appraisement), което е същото като обектностна сътворителна
икотехномическа
оценка*
(objectiveneous
performing
ecotechnomic
appraisement). Сътворителното уницентитално икотехномическо обтиучастие е форма на съществуване на сътворителната уницентитална обтиикотехномическа енергия* (performing unicentital obtiecotechnomic energy) (вж.
обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
сътворителна уницентитална обтиикотехномическа активност*
(performing unicentital obtiecotechnomic activity) (вж. обтиикотехномическа
активност). Той е кинестично опредметена сътворителна уницентитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сът156
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ворителна уницентитална обтиикотехномическа потенциалност*
(performing unicentital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа
потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното уницентиталното икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ уницентитал-на икономическа значимост;
СТВ икономически уницентит
(СТВ уницентитално икономическо участие;
СТВ уницентитална икономическа
значимост)

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

СТВ уницентитал-на икономическа субтизначимост;
СТВ икономически субтиуницентит
(СТВ икономически диспотит)

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

СТВ уницентитал-на икономическа обтизначимост;
СТВ икономически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икономическа заделеност;
СТВ уницентитален икономически
интерес)

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното уницентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

160

160

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Уницентитален икотехномически обтипринос
(УЦИТОП)
(уницентитален икотехномически обтисубстантит)

Сустатитен
УЦИТОП

Субстатен
УЦИТОП

Запасов
УЦИТОП

Сустатантен
УЦИТОП

(уницентитален икотехномически обтисустатит;

(уницентитален икотехномически обтисубстат;

(уницентитален
икотехномически обтизапас;

(уницентитален икотехномически обтисустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТОП]

[вътрешно същество на
УЦИТОП]

[външно същество на
УЦИТОП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТОП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТОП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТОП

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

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

ние на цялостното същество
на УЦИТОП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТОП]

[общо състояние
на външното същество на
УЦИТОП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтипригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа обтипригодност}

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

(вид специфант
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфант на икотехномически
сустант)

Сътворителен
(пригоден)
УЦИТОП

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

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТОП
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТОП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТОП

Работен (сметен) запасов
УЦИТОП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТОП

(работен уницентитален
икотехномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(работен уницентитален икотехномически обтизапас;

(работен уницентитален
икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтиуницентит)

работен субстатен икотехномически обтиуницентит)

работен запасов
икотехномически
обтиуницентит)

работен сустатантен икотехномически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТОП]

[работно външно
състояние на
външното същество на
УЦИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Творчески
(ползваем) субстатен
УЦИТОП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТОП

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

(творчески
уницентитален
икотехномически обтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
обти-запас;

(творчески уницентитален
икотехномически обтисустатант;

творчески субстатен икотехномически обтиуницентит)

творчески запасов икотехномически обтиуницентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтиуницентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТОП]

[творческо външно състояние
на външното същество на
УЦИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност на
форма на икотехномическа
суперс-танта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

Творчески
(ползваем)
УЦИТОП

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

164

164

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТОП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

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

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически обтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТОП]

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

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТОП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа
суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТОП

Съзидателен (изгоден) запасов
УЦИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
УЦИТОП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически обтисустатит;

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

(съзидателен
уницентита-лен
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
субстатен икотехномически
обтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТОП]

уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа обтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа обтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание
на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

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

СЪТВОРИТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС* (performing unicentital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икотехномически уницентит, (*)
– сътворителен 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 сътворителен икотехномически субект [на обективностен сътворителен икотехномически субект* (objectivitical performing
ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); сътворителен уницентитален икотехно167
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мически принос и сътворителен инцентитален икотехномически принос, взети заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтиуницентит и като сътворителен икотехтомическа диспотит) и сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтиуницентит и като сътворителна
уницентитална икотехномическа зададеност) (вж. икотехномика); една от
разновидностите на уницентиталния икотехномически принос (вж.) и един от
конкретните изрази на икотехномическата сътвореност* (ecotechnomic
performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation); общо понятие за съзидателен уницентиталeн
икотехномически принос и изпълнителен уницентиталeн икотехномически
принос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителният уницентитален икотехномически принос е форма на съществуване на сътворителната уницентитална
икотехномическа енергия (performing unicentital ecotechnomic energy) (вж.
икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна уницентитална икотехномическа активност* (performing
unicentital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена сътворителна уницентитална икотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна уницентитална икотехномическа потенциалност* (performing unicentital ecotechnomic
potentiality) (вж. икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното уницентитално икореномическо участие. Според ингредиентната
същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

СТВ уницентитал-на икономическа обтизначимост;
СТВ икономически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икономическа заделеност;
СТВ уницентитален икономически
интерес)

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

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

Фиг. 1. Сътворителен уницентиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сътворителното уницентитално икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сътворителния уницентитален икотехномически принос са (1) сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос (сътворителен икотехномически
субтиуницентит) и (2) сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос (сътворителен икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителния уницентитален икотехномически принос са: сътворителен възпроизводствен уницентитален икотехномически принос*
(performing reproductional unicentital ecotechnomic contribution), сътворителен
производствен уницентитален икотехномически принос* (performing
production unicentital ecotechnomic contribution), сътворителен разменен уницентитален икотехномически принос* (performing exchange unicentital
ecotechnomic contribution), сътворителен разпределителен уницентитален
икотехномически принос* (performing distributional unicentital ecotechnomic
contribution), сътворителен потребителен уницентитален икотехномически принос* (performing consumption unicentital ecotechnomic contribution),
сътворителен стопанствен уницентитален икотехномически принос*
(performing protoeconomizing unicentital ecotechnomic contribution), сътворителен следпроизводствен уницентитален икотехномически принос*
(performing post-production unicentital ecotechnomic contribution), сътворителен предипотребителeн уницентитален икотехномически принос*
(performing before-consumption unicentital ecotechnomic contribution), сътворителен посреднически уницентитален икотехномически принос*
(intermediationary performing unicentital ecotechnomic contribution), сътворителен бизнес икотехномическии принос* (performing business unicentital
ecotechnomic contribution), сътворителен алокативен уницентитален икотехномически принос* (performing allocative unicentital ecotechnomic
contribution) и други. Според ингредиентната общностна икотехномическа
обхватност се разграничават индивидуален сътворителен уницентитален
икотехномически принос* (individual performing unicentital ecotechnomic
contribution), фирмен сътворителен уницентитален икотехномически
принос* (firm performing unicentital ecotechnomic contribution), обществен
сътворителен уницентитален икотехномически принос* (social performing
unicentital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителен уницентитален усвояван икотехномически
принос* (performing unicentital assimilated ecotechnomic contribution) и сътво170

170

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рителен уницентитален създаван икотехномически принос* (performing
unicentital gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителния уницентитален икотехномически принос са (1)
сътворителен сустатитен уницентитален икотехномически принос*
(performing sustatitic unicentital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически сустатит* (performing
unicentital ecotechnomic sustatite)], (2) сътворителен субстатен уницентитален икотехномически принос* (performing substatum unicentital
ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически субстат* (performing unicentital ecotechnomic substatum)], (3)
сътворителен запасов уницентитален икотехномически принос*
(performing stock unicentital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически запас* (performing unicentital
ecotechnomic stock)], (4) сътворителен сустатантен уницентитален икотехномически принос* (performing sustatantal unicentital ecotechnomic
contribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически
сустатант* (performing unicentital ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Уницентитален икотехномически принос
(УЦИТП)
(уницентитален икотехномически субстантит)

Сустатитен
УЦИТП

Субстатен
УЦИТП

Запасов
УЦИТП

Сустатантен
УЦИТП

(уницентитален икотехномически
сустатит;

(уницентитален икотехномически
субстат;

(уницентитален икотехномически
запас;

(уницентитален икотехномически
сустатант;

сустатитен
икотехномически уницентит)

субстатен икотехномически
уницентит)

запасов икотехномически
уницентит)

сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно същество на
УЦИТП]

[вътрешно същество на
УЦИТП]

[външно същество на
УЦИТП]

[общо понятие
за същество на
УЦИТП]

(вид икотехномически сустит)

(вид икотехномическа субстанция)

вид икотехномическа суперстанта)

(вид икотехноически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов УЦИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
УЦИТП

(сътворителен
уницентитален
икотехномически сустатит;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
уницентитален
икотехномически запас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

сътворителен
субстатен икотехномически
уницентит)

сътворителен
запасов икотехномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[общо състояние на външното същество на
УЦИТП]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа пригодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа пригодност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа пригодност}

(вид специфант
на икотехномически сустит)

(вид специфант
на икотехномическа субстанция)

(вид специфант на икотехномическа
суперстанта)

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

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

Работен (сметен) сустатитен
УЦИТП

Работен (сметен) субстатен
УЦИТП

Работен (сметен) запасов
УЦИТП

Работен (сметен) сустатантен
УЦИТП

(работен уницентитален
икотехномически сустатит;

(работен уницентитален
икотехномически субстат;

(работен уницентитален
икотехномически запас;

(работен уницентитален
икотехномически сустатант;

работен сустатитен икотехномически уницентит)

работен субстатен икотехномически уницентит)

работен запасов икотехномически уницентит)

работен сустатантен икотехномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

Творчески
(ползваем) запасов УЦИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТП

(творчески уницентитален
икотехномически сус-татит;

(творчески уницентитален
икотехномически субстат;

(творчески
уницентитален
икотехномически запас;

(творческиуницентитален
икотехномически сустатант;

творчески сустатитен икотехномически уницентит)

творчески субстатен икотехномически уницентит)

творчески запасов икотехномически уницентит)

творчески сустатантен икотехномически
уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТП

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически субстат;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически запас;

(изпълнителен
уницентита-лен
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
уницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически
уницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа задоволеност}

{запасова униценти-тална
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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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов УЦИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен УЦИТП

Съзидателен
(изгоден)
УЦИТП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически сус-татит;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически запас;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субстантит)

(съзидателен
уницентитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
уницентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
уницентит)

съзидателен
запасов икотехномически
уницентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа изгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа изгодност}

{запасова уницентитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)

[вътрешно състояние на
УЦИТП]
{уницентитална икотехномическа изгодност}
(вид икотехномическо съдържание)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
УЦИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субстат;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически запас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
уницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически уницентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
УЦИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
УЦИТП]

[цялостно състояние на външното същество на УЦИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на УЦИТП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛЕН УНИЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС* (performing unicentital ecotechnomic subticontribution) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икотехномически
субтиуницентит, сътворителен икотехномически диспотит, (*) – сътворителен 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 сътворителен икотехномически субект [на обективностен сътворителен икотехномически субект*
(objectivitical performing ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика);
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос и сътворителен
инцентитален икотехномически субтипринос, взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталния икотехномически
субтипринос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сътвореност* (ecotechnomic performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation); общо понятие за съзидателен уницентитален икотехномически субтипринос и изпълнителен уницентитален икотехномически субтипринос, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителният
уницентитален икотехномически субтипринос е сътворителен икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна
сътворителна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата обективностна сътворителна оценка, т.е. е субективнообективностна сътворителна икотехномическа оценка* (subjectivelyobjectivitical performing ecotechnomic appraisement), което е същото като обективистична сътворителна икотехномическа оценка* (objectivistical
performing ecotechnomic appraisement). Сътворителният уницентитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на сътворителната
уницентитална субтиикотехномическа енергия* (performing unicentital
subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената сътворителна уницентитална субтиикотехномическа активност* (performing unicentital subtiecotechnomic activity)
(вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена сътворителна уницентитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна уницентитална субтиикотехномическа потенциалност* (performing unicentital subtiecotechnomic potentiality)
(вж. субтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната
икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното уницентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на сътворителния икотехномически субтипринос (вж. фиг.
1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ уницентитал-на икономическа значимост;
СТВ икономически уницентит
(СТВ уницентитално икономическо участие;
СТВ уницентитална икономическа
значимост)

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

СТВ уницентитал-на икономическа субтизначимост;
СТВ икономически субтиуницентит
(СТВ икономически диспотит)

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

СТВ уницентитална икономическа обтизначимост;
СТВ икономически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икономическа заделеност;
СТВ уницентиталеникономически
интерес)

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителен уницентитален икотехномическиа субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното уницентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителният уницентитален икотехномически субтипринос са:
сътворителен възпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос*
(performing
reproductional
unicentital
ecotechnomic
subticontribution), сътворителен производствен уницентитален икотехномически субтипринос* (performing production unicentital ecotechnomic
subticontribution), сътворителен разменен уницентитален икотехномически
субтипринос*
(performing
exchange
unicentital
ecotechnomic
subticontribution), сътворителен разпределителен уницентитален икотехномически субтипринос* (performing distributional unicentital ecotechnomic
subticontribution), сътворителен потребителен уницентитален икотехномически субтипринос* (performing consumption unicentital ecotechnomic
subticontribution), сътворителен стопанствен уницентитален икотехномически субтипринос* (performing protoecotechnomizing unicentital
ecotechnomic subticontri-bution), сътворителен следпроизводствен уницентитален икотехномически субтипринос* (performing post-production
unicentital ecotechnomic subticontribution), сътворителен предипотребителен
уницентитален икотехномически субтипринос* (performing beforeconsumption unicentital ecotechnomic subticontribution), сътворителен посреднически уницентитален икотехномически субтипринос* (performing
intermediationary unicentital ecotechnomic subticontribution), сътворителен
бизнес икотехномически субтипринос* (business unicentital ecotechnomic
subticontribution), сътворителен алокативен уницентитален икотехномически субтипринос* (performing allocative unicentital ecotechnomic
subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа
обхватност се разграничават индивидуален сътворителен уницентитален
икотехномически
субтипринос*
(individual
performing
unicentital
ecotechnomic subticontribution), фирмен сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос* (firm performing unicentital ecotechnomic
subticontribution), обществен сътворителен уницентитален икотехномически
субтипринос*
(social
performing
unicentital
ecotechnomic
subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителен уницентитален усвояван икотехномически
субтипринос* (performing unicentital assimilated ecotechnomic subticontribution)
и сътворителен уницентитален създаван икотехномически субтипринос*
(performing unicentital gived ecotechnomic subticontribution).
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителния уницентитален икотехномически субтипринос са
(1) сътворителен сустатитен уницентитален икотехномически субтипринос* (performing sustatitic unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото
като сътворителен уницентитален икотехномически субтисустатит*
(performing unicentital ecotechnomic subtisustatite)], (2) сътворителен субстатен уницентитален икотехномически субтипринос* (performing substatum
unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически субтисубстат* (performing unicentital
ecotechnomic subtisubstatum)], (3) сътворителен запасов уницентитален
икотехномически субтипринос* (performing stock unicentital ecotechnomic
subticontribution) [същото като сътворителен уницентитален икотехномически субтизапас* (performing unicentital ecotechnomic subtistock)], (4) сътворителен сустатантен уницентитален икотехномически субтипринос*
(performing sustatantal unicentital ecotechnomic subticontribution) [същото като
сътворителен уницентитален икотехномически субтисустатант*
(performing unicentital ecotechnomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталния икотехномически субтипринос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителния 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 субтиуницентит)

работен сустатантен икотехномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИТСП]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
сметна субтизадоволеност}

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

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен УЦИТСП

Творчески (ползваем) субстатен
УЦИТСП

Творчески (ползваем) запасов
УЦИТСП

Творчески (ползваем) сустатантен
УЦИТСП

(творчески
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икотехномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икотехномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически субтиуницентит)

творчески субстатен икотехномически субтиуницентит)

творчески запасов икотехномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икотехномически
субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИТСП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИТСП]

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

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

{сустатитна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност на
форма на икотехномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа су-перстанта)

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
УЦИТСП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
УЦИТСП

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субти-запас;

(изпълнителен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

изпълнителен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икотехномически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИТСП]

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)

187

187

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов УЦИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен УЦИТСП

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субти-запас;

(съзидателен
уницентитален
икотехномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

съзидателен субстатен икотехномически субтиуницентит)

съзидателен запасов икотехномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен икотехноми-чески
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

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

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) сустатитен
УЦИТСП

Унисъзидателен
(удовлетворяващ) субстатен
УЦИТСП

Унисъзидател-ен
(удовлетворяващ) запасов
УЦИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
УЦИТСП

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисустатит;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен уницентитален икотехномичес-ки
субтизапас;

(унисъзидателен уницентитален икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтиуницентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтиуницентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното
същество на
УЦИТСП]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на
УЦИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на УЦИТСП]

[цялостно състояние на общото същество на
УЦИТСП]

{сустатитна
уницентитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

{запасова уницентитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
уницентитална икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНТЕРЕС*
(performing centital economic interest) – същото като сътворителна центитална
икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтицентит.
СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ОБТИПРИНОС* (performing centital ecotechnomic obticontribution) (без разширената
икономическа ингредиентност), сътворителен икотехномически обтицентит, сътворителна центитална икотехномическа заделеност, сътворителна
центитална икотехномическа зададеност, (*) – сътворителен центитален
икотехномически ингредиент, който като обективна проекция количествено
определя като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа единица в качеството й на сътворителен икотехномически субект [на обективностен сътворителен икотехномически субект*
(objectivitical performing ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икотехномика);
общо понятие за сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен 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 сътвореност*
(ecotechnomic performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation); общо понятие за съзидателен центитален икотехномически обтипринос и изпълнителен центитален икотехномически обтипринос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителният центитален икотехномически обтипринос е икотехномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана обективностна сътворителна оценка или още е
обективно отражение на обективно-необходимата обективностна сътворителна
оценка, т.е. е обективно-обективностна сътворителна икотехномическа
оценка* (objectively-objectivitical performing ecotechnomic appraisement), което
е същото като обектностна сътворителна икотехномическа оценка*
(objectiveneous performing ecotechnomic appraisement). Сътворителният центитален икотехномически обтипринос е форма на съществуване на сътворителната центитална обтиикотехномическа енергия* (performing
centital obtiecotechnomic energy) (вж. обтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна центитална обтиикотехномическа активност* (performing centital obtiecotechnomic activity) (вж.
обтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена сътворителна центитална обтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена сътворителна центитална обтиикотехномическа потенциалност* (performing centital obtiecotechnomic potentiality) (вж. обтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа
ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното центитално
икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителния икотехномически обтипринос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ центитална
икономическа
значимост;
СТВ икономически центит
(СТВ центитално
икономическо
участие;
СТВ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителен центитален икотехномически обтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното центитално икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 сътворителният центитален икотехномически обтипринос са:
сътворителен възпроизводствен центитален икотехномически обтипринос* (performing reproductional centital ecotechnomic obticontribution), сътворителен производствен центитален икотехномически обтипринос*
(performing production centital ecotechnomic obticontribution), сътворителен
разменен центитален икотехномически обтипринос* (performing exchange
centital ecotechnomic obticontribution), сътворителен разпределителен центитален икотехномически обтипринос* (performing distributional centital
ecotechnomic obticontribution), сътворителен потребителен центитален
икотехномически обтипринос* (performing consumption centital ecotechnomic
obticontribution), сътворителен стопанствен центитален икотехномически обтипринос* (performing protoecotechnomizing centital ecotechnomic
obticontribution), сътворителен следпроизводствен центитален икотехномически обтипринос* (performing post-production centital ecotechnomic
obticontribution), сътворителен предипотребителен центитален икотехномически обтипринос* (performing before-consumption centital ecotechnomic
obticontribution), сътворителен посреднически центитален икотехномически обтипринос* (performing intermediationary centital ecotechnomic
obticontribution), сътворителен бизнес центитален икотехномически обтипринос* (performing business centital ecotechnomic obticontribution), сътворителен алокативен центитален икотехномически обтипринос*
(performing allocative centital ecotechnomic obticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуален сътворителен центитален икотехномически обтипринос*
(individual performing centital ecotechnomic obticontribution), фирмен сътворителен центитален икотехномически обтипринос* (firm performing centital
ecotechnomic obticontribution), обществен сътворителен центитален икотехномически обтипринос* (social performing centital ecotechnomic obticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителен центитален усвояван икотехномически
обтипринос* (performing centital assimilated ecotechnomic obticontribution) и
сътворителен центитален създаван икотехномически обтипринос*
(performing centital gived ecotechnomic obticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителния центитален икотехномически обтипринос са (1)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителен сустатитен центитален икотехномически обтипринос*
(performing sustatitic centital ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически обтисустатит* (performing
centital ecotechnomic obtisustatite)], (2) сътворителен субстатен центитален
икотехномически обтипринос* (performing substatum centital ecotechnomic
obticontribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически
обтисубстат* (performing centital ecotechnomic obtisubstatum)], (3) сътворителен запасов центитален икотехномически обтипринос* (performing
stock centital ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически обтизапас* (performing centital ecotechnomic
obtistock)], (4) сътворителен сустатантен центитален икотехномически
обтипринос* (performing sustatantal centital ecotechnomic obticontribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически обтисустатант*
(performing centital ecotechnomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на центиталния икотехномически обтипринос
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителния 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 икотехноми-чески
обтисубстантит)
[работно външно състояние на
ЦТИТОП]
{центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икотехномическа форма)

Работен (сметен) сустатитен
ЦТИТОП

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТОП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТОП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТОП

(работен центитален икотехномически обтисустатит;

(работен центитален икотехномически обтисубстат;

(работен центитален икотехномически обтизапас;

(работен центитален икотехномически обтисустатант;

работен сустатитен икотехномически обтицентит)

работен субстатен икотехномически обтицентит)

работен запасов
икотехномически обти-центит)

работен сустатантен икотехномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИТОП]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномичес-ка
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Творчески (ползваем) сустатитен ЦТИТОП

Творчески
(ползваем) субстатен
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) запасов
ЦТИТОП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТОП

(творчески центитален икотехномически
обтисустатит;

(творчески центита-лен икотехномически
обтисубстат;

(творчески центитален икотехномически обтизапас;

(творчески центитален икотехномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икотехномически обтицентит)

творчески субстатен икотехномически обтицентит)

творчески запасов икотехномически обтицентит)

творчески сустатантен икотехномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТОП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икотехномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
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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

198

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТОП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТОП

(изпълнителен
центитален икотехномичес-ки
обтизапас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически обтисустатант;

изпълнителен
запасов икотехномически обтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТОП]

{запасова центитална икотехномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТОП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ЦТИТОП

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисустатит;

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисубстат;

(съзидателен
центитален икотехномически
обтизапас;

(съзидателен
центитален
икотехномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
обтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

съзидателен запасов икотехномически обтицентит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на външното същество
на
ЦТИТОП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икотехномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически обтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически обтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТОП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТОП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТОП]

{субстатна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ ПРИНОС*
(performing centital ecotechnomic contribution) (без разширената икономическа
ингредиентност), сътворителен икотехномически центит, (*) – сътворителен центитален икотехномически ингредиент, който количествено определя
като обективна даденост приноса на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сътворителен икотехномически субект [на обективностен сътворителен икотехномически субект* (objectivitical
performing ecotechnomic subject)] в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за сътворителен трансцентитален икотехномически принос и сътворителен инцентитален икотехномически принос (той е или едното, или другото, но не и двете за200
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на центиталния
икотехномически принос (вж.) и един от конкретните изрази на икотехномическата сътвореност* (ecotechnomic performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation); общо понятие за
съзидателен центиталeн икотехномически принос и изпълнителен центиталeн икотехномически принос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. икотехномика); една от разновидностите на центиталния икотехномически принос (вж.), една от формите на съзидателния центитален икотехномически принос, една от разновидностите на изпълнителния центитален
икотехномически принос и един от конкретните изрази на икотехномическата сътворитела* (ecotechnomic work), последното като състояние на субстанциално функциониране на възпроизводствената икономическа единица (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителният центитален
икотехномически принос е форма на съществуване на сътворителната центитална икотехномическа енергия (performing centital ecotechnomic energy)
(вж. икотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
сътворителна центитална икотехномическа активност* (performing
centital ecotechnomic activity) (вж. икотехномическа активност). Той е кинестично опредметена сътворителна центитална икотехномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна центитална икотехномическа потенциалност* (performing centital ecotechnomic potentiality) (вж.
икотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителото центитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителния икотехномически принос (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ центитална
икономическа
значимост;
СТВ икономически центит
(СТВ центитално
икономическо
участие;
СТВ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителен центиталeн икотехномически принос, неговите разновидности и
неговото място сред разновидностите на сътворителното центитално икореномическо
участие (СТВ – сътворителен; 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 сътворителния центитален икотехномически принос са (1) сътворителен центитален
икотехномически субтипринос (сътворителен икотехномически субтицентит) и (2) сътворителен центитален икотехномически обтипринос (сътворителен икотехномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителния центитален икотехномически принос са: сътворителен възпроизводствен центитален икотехномически принос* (performing reproductional centital ecotechnomic contribution), сътворителен
производствен центитален икотехномически принос* (performing
production centital ecotechnomic contribution), сътворителен разменен центитален икотехномически принос* (performing exchange centital
ecotechnomic contribution), сътворителен разпределителен центитален
икотехномически принос* (performing distributional centital ecotechnomic
contribution), сътворителен потребителен центитален икотехномически
принос* (performing consumption centital ecotechnomic contribution), сътворителен стопанствен центитален икотехномически принос* (performing
protoeconomizing centital ecotechnomic contribution), сътворителен следпроизводствен центитален икотехномически принос* (performing post-production
centital ecotechnomic contribution), сътворителен предипотребителeн центитален икотехномически принос* (performing before-consumption centital
ecotechnomic contribution), сътворителен посреднически центитален икотехномически принос* (intermediationary performing centital ecotechnomic
contribution), сътворителен бизнес икотехномическии принос* (performing
business centital ecotechnomic contribution), сътворителен алокативен центитален икотехномически принос* (performing allocative centital
ecotechnomic contribution) и други. Според ингредиентната общностна икотехномическиа обхватност се разграничават индивидуален сътворителен
центитален икотехномически принос* (individual performing centital
ecotechnomic contribution), фирмен сътворителен центитален икотехномически принос* (firm performing centital ecotechnomic contribution), обществен
сътворителен центитален икотехномически принос* (social performing
centital ecotechnomic contribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителен центитален усвояван икотехномически
принос* (performing centital assimilated ecotechnomic contribution) и сътвори-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен центитален създаван икотехномически принос* (performing centital
gived ecotechnomic contribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителния центитален икотехномически принос са (1) сътворителен сустатитен центитален икотехномически принос* (performing
sustatitic centital ecotechnomic contribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически сустатит* (performing centital ecotechnomic
sustatite)], (2) сътворителен субстатен центитален икотехномически
принос* (performing substatum centital ecotechnomic contribution) [същото като
сътворителен центитален икотехномически субстат* (performing centital
ecotechnomic substatum)], (3) сътворителен запасов центитален икотехномически принос* (performing stock centital ecotechnomic contribution) [същото
като сътворителен центитален икотехномически запас* (performing
centital ecotechnomic stock)], (4) сътворителен сустатантен центитален
икотехномически принос* (performing sustatantal centital ecotechnomic
contribution) [същото като сътворителен центитален икотехномически
сустатант* (performing centital ecotechnomic sustatant)]. Тези разновидности
и тяхното място сред разновидностите на центиталния икотехномически принос едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

204

204

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителния 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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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Сътворителен
(пригоден) сустатитен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) субстатен
ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) запасов ЦТИТП

Сътворителен
(пригоден) сустатантен
ЦТИТП

(сътворителен
центитален
икотехномически сус-татит;

(сътворителен
центитален
икотехномически субстат;

(сътворителен
центитален
икотехномически запас;

(сътворителен
центитален
икореномически 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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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Работен (сметен) субстатен
ЦТИТП

Работен (сметен) запасов
ЦТИТП

Работен (сметен) сустатантен
ЦТИТП

Работен (сметен) ЦТИТП

(работен центитален икотехномически сустатит;

(работен центитален икотехномически субстат;

(работен центитален икотехномически
запас;

(работен центитален икотехномически сустатант;

(работен центитален икотехноми-чески субстантит)

работен сустатитен икотехномически центит)

работен субстатен икотехномически центит)

работен запасов икотехномичес-ки центит)

работен сустатантен икотехномически центит)

[работно външно състояние
на ЦТИТП]

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИТП]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)

{центитална
икотехномическа сметна
задоволеност}
(разновидност на
икотехномическа форма)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

Творчески
(ползваем) запасов ЦТИТП

Творчески (ползваем) сустатантен
ЦТИТП

(творчески центитален икотехномически сустатит;

(творчески центитален икотехномически субстат;

(творчески
центитален
икотехномически запас;

(творчески центитален икотехномически
сустатант;

творчески сустатитен икотехномически центит)

творчески субстатен икотехномически центит)

творчески запасов икотехномически центит)

творчески сустатантен икотехномически
центит)

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

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИТП]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномичес-ка ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икотехномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икотехномически сустит)

(разновидност
на форма на
икотехномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икотехномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икотехномически сустант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатитен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
субстатен
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
запасов
ЦТИТП

Изпълнителен
(задоволяващ)
сустатантен
ЦТИТП

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икотехномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икотехномически запас;

(изпълнителен
центитален
икотехномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икотехномически
центит)

изпълнителен
субстатен икотехномически
центит)

изпълнителен
запасов икотехномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икотехномически центит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИТП]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икотехномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икотехномичес-ка задоволеност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа задоволеност}

(вид форма на
икотехномически сустит)

(вид форма на
икотехномическа субстанция)

(вид форма на
икотехномическа суперстанта)

(вид форма на
икотехномически сустант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен ЦТИТП

(съзидателен
центитален
икотехномически сустатит;

(съзидателен
центитален
икотехномически субстат;

(съзидателен
центитален
икотехномически запас;

(съзидателен
центитален
икотехномически сустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
центит)

съзидателен
субстатен икотехномически
центит)

съзидателен
запасов икотехномически
центит)

съзидателен
сустатантен
икотехномически центит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТП]

[вътрешно състояние на външното същество на ЦТИТП]

[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа изгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа игодноност}

{запасова
центитална
икотехномическа изгодност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа изгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)

(вид съдържание на икотехномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТП

(унисъзидателен центитален
икотехномически сустатит;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субстат;

(унисъзидателен центита-лен
икотехномически запас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икотехномически
центит)

унисъзидателен
субстатен икотехномически
центит)

унисъзидателен
запасов икотехномически
центит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически центит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИТП]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТП]

[цялостно състояние на външното същество на ЦТИТП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{субстатна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{запасова
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икотехномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномически сустит)

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

(вид специфит
на икотехномически сустант)

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------една от разновидностите на центиталния икотехномически субтипринос (вж.)
и един от конкретните изрази на икотехномическата сътвореност*
(ecotechnomic performance), последното като общо понятие за икотехномическа съзидателност* (ecotechnomic makingness) и икотехномическо изпълнение* (ecotechnomic implementation); общо понятие за съзидателен центитален икотехномически субтипринос и изпълнителен центитален икотехномически субтипринос, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителният центитален икотехномически субтипринос е сътворителен икотехномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана обективностна сътворителна оценка
или още е субективно отражение на обективно-необходимата обективностна
сътворителна оценка, т.е. е субективно-обективностна сътворителна икотехномическа оценка* (subjectively-objectivitical performing ecotechnomic
appraisement), което е същото като обективистична сътворителна икотехномическа оценка* (objectivistical ecotechnomic appraisement). Сътворителният центитален икотехномически субтипринос е форма на съществуване на
сътворителната центитална субтиикотехномическа енергия* (performing
centital subtiecotechnomic energy) (вж. субтиикотехномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна центитална субтиикотехномическа активност* (performing centital subtiecotechnomic activity)
(вж. субтиикотехномическа активност). Той е кинестично опредметена сътворителна центитална субтиикотехномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна центитална субтиикотехномическа
потенциалност* (performing centital subtiecotechnomic potentiality) (вж. субтиикотехномическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното центитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
сътворителния икотехномически субтипринос (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителен центитален икотехномически субтипринос, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното центитално икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителният центитален икотехномически субтипринос са:
сътворителен възпроизводствен центитален икотехномически субтипринос* (performing reproductional centital ecotechnomic subticontribution), сътворителен производствен центитален икотехномически субтипринос*
(performing production centital ecotechnomic subticontribution), сътворителен
разменен центитален икотехномически субтипринос* (performing exchange
centital ecotechnomic subticontribution), сътворителен разпределителен центитален икотехномически субтипринос* (performing distributional centital
ecotechnomic subticontribution), сътворителен потребителен центитален
икотехномически субтипринос* (performing consumption centital ecotechnomic subticontribution), сътворителен стопанствен центитален икотехномически
субтипринос*
(performing
protoecotechnomizing
centital
ecotechnomic subticontri-bution), сътворителен следпроизводствен центитален икотехномически субтипринос* (performing post-production centital
ecotechnomic subticontribution), сътворителен предипотребителен центитален икотехномически субтипринос* (performing before-consumption
centital ecotechnomic subticontribution), сътворителен посреднически центитален икотехномически субтипринос* (performing intermediationary centital
ecotechnomic subticontribution), сътворителен бизнес икотехномически субтипринос* (business centital ecotechnomic subticontribution), сътворителен
алокативен центитален икотехномически субтипринос* (performing
allocative centital ecotechnomic subticontribution) и други. Според ингредиентната общностна икохномическа обхватност се разграничават индивидуален
сътворителен центитален икотехномически субтипринос* (individual
performing centital ecotechnomic subticontribution), фирмен сътворителен
центитален икотехномически субтипринос* (firm performing centital
ecotechnomic subticontribution), обществен сътворителен центитален икотехномически субтипринос* (social performing centital ecotechnomic subticontribution) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителен центитален усвояван икотехномически
субтипринос* (performing centital assimilated ecotechnomic subticontribution) и
сътворителен центитален създаван икотехномически субтипринос*
(performing centital gived ecotechnomic subticontribution).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителния центитален икотехномически субтипринос са (1)
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File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителния 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)

216

216

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Съзидателен
(изгоден) сустатитен ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) субстатен ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) запасов ЦТИТСП

Съзидателен
(изгоден) сустатантен
ЦТИТСП

(съзидателен
центитален
икотехномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален икотехномически
субтисубстат;

(съзидателен
центитален икотехномически
субти-запас;

(съзидателен
центитален икотехно-мически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икотехномически
субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[вътрешно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

{сустатитна
центитална
икотехномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиизгодноност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икотехномически сустит)

(вид съдържание на икотехномическа субстанция)

(вид съдържание на икотехномическа суперстанта)
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съзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)
[вътрешно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]
{сустатантна
центи-тална
икотехномическа субтиизгодност}
(вид съдържание на икотехномически сустант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛЕН ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОТАНТ
до СЪТВОРИТЕЛЕН ЦЕНТИТАЛЕН ИКОТЕХНОМИЧЕСКИ СУБТИПРИНОС

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

Унисъзидателен (удовлетворяващ) запасов
ЦТИТСП

Унисъзидатеелн
(удовлетворяващ) сустатантен
ЦТИТСП

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисубстат;

(унисъзидателен
центитален икотехномичес-ки
субтизапас;

(унисъзидателен центитален
икотехномически субтисустатант;

унисъзидателен
субстатен икотехномически
субтицентит)

унисъзидателен
запасов икотехномически субтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икотехномически субтицентит)

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИТСП]

[цялостно състояние на външното същество
на ЦТИТСП]

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИТСП]

{субстатна
центитална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

{запасова центитална икотехномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
центи-тална
икотехномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икотехномическа субстанция)

(вид специфит
на икотехномическа суперстанта)

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителна трансцентитална икономическа заделеност (същото като
сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтитрансцентит);
сътворителна уницентитална икономическа заделеност (същото като
сътворителва уницентитална икономическа обтизначимост и сътворителен
икономически обтиуницентит);
сътворителна центитална икономическа заделеност (същото като сътворителна центитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтицентит).
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (performing
economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителна икономически субективит, (*) – икономически ингредиент, който
количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сътворителен икономически субект [на субективностен сътворителен икономически субект* (performing subjectivitical economic subject)] за нейния
сътворителен икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически обективит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за сътворителна икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтисубективит) и сътворителна икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтисубективит и като сътворителен икономически
интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на икономическата значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сътвореност* (economic performance), последното като общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение*
(economic implementation); общо понятие за съзидателна икономическа значимост и изпълнителна икономическа значимост, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителната икономическа значимост е форма на съществуване на сътворителната икономическа енергия* (performing economic energy) (вж. икономическа
дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна икономическа активност* (performing economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена сътворителна икономическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна икономическа потен-
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------циалност* (performing economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност сътворителната икономическа значимост е една от разновидностите на сътворителното икореномическо участие. Сътворителната икономическа значимост акцентира върху дейността на сътворителния икономически субект, който формира структурата на сътворителния 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
сътворителната икономическа значимост са: (1) сътворителна трансцентитална икономическа значимост (същото като сътворителен икономически
трансцентит и като сътворително трансцентитално икономическо участие), (2) сътворителна инцентитална икономическа значимост (същото като
сътворителен икономически инцентит и като сътворително инцентитално
икономическо участие), (3) сътворителен центитална икономическа значимост (същото като сътворителен икономически центит и като сътворително
центитално икономическо участие), (4) сътворителна уницентитална икономическа значимост (същото като сътворителен икономически уницентит и
като сътворително уницентитално икономическо участие) (фиг. 1 и табл. 1).
Ако не е посочено друго, под сътворителна икономическа значимост обикновено се подразбира сътворителната трансцентитална икономическа значимост.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

СТВ трансцентитална икономическа обтизначимост;
СТВ икономически
обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална икономичес-ка
заделеност;
СТВ трансцентитален икономически
интерес;
СТВ икономически
интерес)

СТВ инцентитална икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икономическа
за-деленост;
СТВ инцентитален
икономически интерес)

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

Фиг. 1. Разновидности на сътворителната икономическа значимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

СТВ икономическа значимост;
СТВ икономически субективит

СТВ икотехномически принос;
СТВ икотехномически обективит

СТВ икореномическо участие;
СТВ икореномически субстантит

СТВ икономическа
субтизначимост;
СТВ икономически
субтисубективит;
СТВ икономическа
реализираност

СТВ икотехномически субтипринос;
СТВ икотехномически субтиобективит;
СТВ икотехномическа реализираност

СТВ икореномическо субтиучастие;
СТВ икореномически субтисубстантит;
СТВ икореномическа реализираност

СТВ икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически обтиобективит;

СТВ икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтисубстантит;

СТВ икотехномическа зададеност

СТВ икореномическа заделеност

СТВ икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически
обтисубективит;
СТВ икономически
интерес

Фиг. 2. Сътворителна икономическа значимост и нейните разновидности (СТВ – сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната 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)

7

229

(разновидност
на форма на
икономически
диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
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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)

8

230

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

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

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителната икономическа значимост са: сътворителна възпроизводствена икономическа значимост* (reproductional economic significance), сътворителна производствена икономическа значимост*
(performing production economic significance), сътворителна разменна икономическа значимост* (performing exchange economic significance), сътворителна разпределителна икономическа значимост* (performing distributional
economic significance), сътворителна потребителна икономическа значимост* (performing consumption economic significance), сътворителна стопанствена икономическа значимост* (performing protoeconomizing economic
significance), сътворителна следпроизводствена икономическа значимост*
(performing post-production economic significance), сътворителна предипотребителна икономическа значимост* (performing before-consumption
economic significance), сътворителна посредническа икономическа значимост* (performing intermediationary economic significance), сътворителна
бизнес икономическа значимост* (performing business economic significance),
алокативна икономическа значимост* (performing allocative economic
significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна икономическа значимост* (individual performing economic significance), фирмена сътворител9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на икономическа значимост* (firm performing economic significance), обществена сътворителна икономическа значимост* (social performing economic
significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна усвоявана икономическа значимост*
(performing assimilated economic significance) и сътворителна създавана икономическа значимост* (performing gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната икономическа значимост са (1) сътворителна
сустатитна икономическа значимост (същото като сътворителен икономически сустатит), (2) сътворителна субстатна икономическа значимост (същото като сътворителен икономически субстат), (3) сътворителна запасова
икономическа значимост (същото като сътворителен икономически запас), (4)
сътворителна сустатантна икономическа значимост (същото като сътворителен 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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до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сътворителната 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
икономичес-ки
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)

Икономичес-ка
значимост (ИЗ)
(икономически субстантит)

{икономичес-ка
пригод-ност}
(вид икономически специфант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творческа
(ползваема) ИЗ
(творчески
икономичес-ки
субстантит)
[творческо
външно състояние на ИЗ]
{икономичес-ка
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
икономичес-ки
субстантит)
{икономичес-ка
задоволе-ност}
[външно състояние на ИЗ]
(вид икономическа форма)

Съзидателна
(изгодна) ИЗ
(съзидателен
икономичес-ки
субстантит)
[вътрешно състояние на ИЗ]
{икономичес-ка
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
изгодност}

{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)

13
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Унисъзидателна (удовлетворяваща) ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатитна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) субстатна
ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) запасова ИЗ

Унисъзидателна
(удовлетворяваща) сустатантна
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
{субстатна
{икономичес-ка {сустатитна
номическа
икономическа
икономическа
икономическа
удовлетвоудовлетвоудовлетвоудовлетудовлетвореност}
реност}
реност}
вореност}
реност}
(вид иконо(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
мически специна
икономичесна икономина икономичесна икономифит)
чески сустит) ска субстанция) ка суперстанчески сустант)
та)

СЪТВОРИТЕЛНА
ИКОНОМИЧЕСКА
ЗНАЧИМОСТ
significance) (ки) – във:
сътворителна икономическа значимост;
сътворителна инцентитална икономическа значимост;
сътворителна трансцентитална икономическа значимост;
сътворителна уницентитална икономическа значимост;
сътворителна центитална икономическа значимост;

(economic

СЪТВОРИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (performing
economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност),
сътворителен икономически обтисубективит, сътворителен икономически интерес, (*) – икономически ингредиент, който като обективна проекция
количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сътворителен икономически субект [на субективностен сътворителен икономически субект* (subjectivitical performing economic subject)] за нейния
сътворителен икотехномически обтипринос (същото като сътворителен
икотехномически обтиобективит) в икотехномическото възпроизводство
(респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от раз14
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------новидностите на икономическата обтизначимост (вж.) и един от конкретните
изрази на икономическата сътвореност* (economic performance), последното
като общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и
икономическо изпълнение* (economic implementation); общо понятие за съзидателна икономическа обтизначимост и изпълнителна икономическа обтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Сътворителната икономическа обтизначимост
е сътворителен икономически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субективностна сътворителна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна сътворителна оценка, т.е.
е обективно-субективностна сътворителна икономическа оценка*
(objectively-subjectivitical performing economic appraisement), което е същото
като субектностна сътворителна икономическа оценка* (subjectiveneous
performing economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност тя е една от разновидностите на икореномическото
уобтиучастие. Сътворителната икономическа обтизначимост е форма на
съществуване на сътворителната обтиикономическа енергия* (performing
obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна обтиикономическа активност*
(performing obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена сътворителна обтиикономическа активност, а чрез нея е
и кинестично разпредметена сътворителна обтиикономическа потенциалност* (performing obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност).
Сътворителната икономическа обтизначимост е обективен сътворителен
икономически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сътворителен
икономически ингредиент* (objectively-indispensable performing economic
ingredient) [на обективно-изискван сътворителен икономически ингредиент* (objectively-required performing economic ingredient)] и в частност – на
обективно-необходима сътворителна икономическа значимост* (objectively-indispensable performing economic significance) [на обективно-изисквана
сътворителна икономическа значимост* (objectively-required performing
economic significance]. По-своята природа той е оптимален сътворителен
икономически ингредиент* (optimal performing economic ingredient) [в
частност оптимална сътворителна икономическа значимост* (optimal
performing economic significance)] и неговото формиране се моделира, респ. се
определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е
15
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------необходимо да бъде построена съответна на неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите
му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икономическите ресурси (вж. моделиране на
икономическите системи, модел на икономическата система, математическо моделиране на икономическите системи, математическо програмиране в
икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална обективнонеобходима сътворителна
икономическа значимост* (individual objectively-indispensable performing
economic significance) (съкратено: индивидуалнонеобходима сътворителна
икономическа значимост), фирмена обективнонеобходима сътворителна
икономическа значимост* (firm objectively-indispensable performing economic
significance) (съкратено: фирменонеобходима сътворителна икономическа
значимост), обществена обективнонеобходима сътворителна икономическа значимост* (social objectively-indispensable performing economic
significance) (съкратено: общественонеобходима сътворителна икономическа значимост) и т.н.
Сътворителната икономическата обтизначимост акцентира върху
дейността на сътворителния икономически субект, който формира структурата
на сътворителния 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 сътворителната икономическа обтизначимост са: (1) сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтитрансцентит и същото като сътворителен трансцентитална икономическа
заделеност и като сътворителен трансцентитален икономически интерес),
(2) сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като
сътворителен икономически обтиинцентит и същото като сътворителна инцентитална икономическа заделеност и като сътворителен инцентитален
икономически интерес), (3) сътворителна центитална икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтицентит и същото
като сътворителна центитална икономическа заделеност и като сътворителен центитален икономически интерес), (4) сътворителна уницентитална
икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтиуницентит и същото като сътворителен уницентитална икономическа заделеност и като сътворителен уницентитален икономически интерес) (фиг. 1
16
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сътворителна икономическа обтизначимост обикновено се подразбира сътворителната трансцентитална икономическа обтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

СТВ трансцентитална икономическа обтизначимост;
СТВ икономически
обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална икономичес-ка
заделеност;
СТВ трансцентитален икономически
интерес;
СТВ икономически
интерес)

СТВ инцентитална икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икономическа
за-деленост;
СТВ инцентитален
икономически интерес)

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

Фиг. 1. Разновидности на сътворителната икономическа обтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

СТВ икономическа значимост;
СТВ икономически субективит

СТВ икотехномически принос;
СТВ икотехномически обективит

СТВ икореномическо участие;
СТВ икореномически субстантит

СТВ икономическа
субтизначимост;
СТВ икономически
субтисубективит;
СТВ икономическа
реализираност

СТВ икотехномически субтипринос;
СТВ икотехномичес-ки субтиобективит;
СТВ икотехномическа реализираност

СТВ икореномическо субтиучастие;
СТВ икореномически субтисубстантит;
СТВ икореномическа реализираност

СТВ икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически
обтисубективит;
СТВ икономически
интерес

СТВ икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически обтиобективит;
СТВ икотехномическа зададеност

СТВ икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтисубстантит;
СТВ икореномическа заделеност

Фиг. 2. Сътворителна икономическа обтизначимост и нейните разновидности (СТВ –
сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната 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)

20

242

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Сътворителна
(пригодна) уницентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) трансцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) инцентитална
ИОЗ

Сътворителна
(пригодна) центитална ИОЗ

(сътворителен
икономически
обтиуницентит)

(сътворителен
икономически
обтитрансцентит)

(сътворителен
икономически
обтиинцентит)

(сътворителен
икономически
обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИОЗ]

[общо състояние на външната определеност
на ИОЗ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

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

трансцентитална икономическа обтиппригодност}

инцентитална
икономическа
обтипригодност}

центитална
икономическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икономически диспозит)

(вид специфант
на икономическа
същност)

(вид специфант
на икономическо явление)

(вид специфант
на икономически диспозант)

21

243

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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)

23

245

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
уницентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
трансцентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
инцентитална
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
центитална
ИОЗ

(изпълнителен
икономически
обтиуницентит)

(изпълнителен
икономически
обтитрансцен-тит)

(изпълнителен
икономически
обтиинцентит)

(изпълнителен
икономически
обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на външната определеност на ИОЗ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИОЗ]

{изпълнителна
уницентитална икономическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икономическа заделеност;

{изпълнителна
инцентитална
икономическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икономическа
заделеност;

изпълнителен
уницентитален икономически интерес;

изпълнителен
трансцентитален икономически интерес;

изпълнителен
инцентитален
икономически
интерес;

изпълнителен
центитален
икономически
интерес;

уницентитална икономическа обтизадоволеност}

транасцентитална икономическа обтизадоволеност}

инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

центитална
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
диспозит)

(вид форма на
икономическа
същност)

(вид форма на
икономическо
явление)

(вид форма на
икономически
диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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 сътворителната икономическа обтизначимост са: сътворителна
възпроизводствена
икономическа
обтизначимост*
(performing
reproductional economic obtisignificance), сътворителна производствена икономическа обтизначимост* (performing production economic obtisignificance),
сътворителна разменна икономическа обтизначимост* (performing
exchange economic obtisignificance), сътворителна разпределителна икономическа обтизначимост* (performing distributional economic obtisignificance),
сътворителна потребителна икономическа обтизначимост* (performing
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сътворителната 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова ИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИОЗ

(изпълнителен
икономически
обтисустатит)

(изпълнителен
икономически
обтисубстат)

(изпълнителен
икономически
обтизапас)

(изпълнителен
икономически
обтисустатант)

[външно състояние на цялостното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
обтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
обтизадоволеност}

{запасова икономическа обтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИОЗ

Съзидателн (изгодна) запасова
ИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИОЗ

(съзидателен
икономически
обтисустатит)

(съзидателен
икономически
обтисубстат)

(съзидателен
икономически
обтизапас)

(съзидателен
икономически
обтисустатант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИОЗ]

{сустатитна
икономическа
обтиизгодност}

{субстатна
икономическа
обтиигодноност}

{запасова икономическа обтиизгодност}

{сустатантна
икономическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
Унисъзидател- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
на (удовлетИОЗ
ИОЗ
ИОЗ
ИОЗ
воряваща)
ИОЗ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икономически
икономически
икономически
икономически
(унисъзидатеобтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)
лен икономически обти- [цялостно със[цялостно със[цялостно със[цялостно съссубстантит)
тояние на 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)

СЪТВОРИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ (performing
economic obtisignificance) (ки) – във:
сътворителна икономическа обтизначимост;
сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост;
сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост;
сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост;
сътворителна центитална икономическа обтизначимост.
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНТИВНОСТ (performing
economic substantivity) (ки) – във:
външна сътворителна икономическа субстантивност (вж. сътворителен икономически субективит).
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (performing
economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност),
сътворителен икономически субтисубективит, (*) – икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сътворителен икономически субект
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------[на субективностен сътворителен икономически субект* (subjectivitical
performing economic subject)] за нейния сътворителен икотехномически субтипринос (същото като сътворителен 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 сътвореност* (economic performance), последното като общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение*
(economic implementation); общо понятие за съзидателна икономическа субтизначимост и изпълнителна икономическа субтизначимост, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителната икономическа субтизначимост е сътворителен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна сътворителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна сътворителна оценка, т.е. е субективносубективностна сътворителна икономическа оценка* (subjectivelysubjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична
сътворителна икономическа оценка* (subjectivistical economic appraisement).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното икореномическо субтиучастие. Сътворителната икономическа субтизначимост е форма на съществуване на сътворителната субтиикономическа енергия* (performing subtieconomic energy)
(вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената
сътворителна субтиикономическа активност* (performing subtieconomic
activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена
сътворителна субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна субтиикономическа потенциалност* (performing
subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност).
Сътворителната икономическа субтизначимост акцентира върху дейността на сътворителния икономически субект, който формира структурата на сътворителния 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 сътворителната икономическа субтизначимост са: (1) сътворителна трансцентитална
икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически
субтитрансцентит и същото като сътворителна икономическа ценностност
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------и като сътворителна икономическа ценност), (2) сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически
субтиинцентит и като сътворителна икономическа феност), (3) сътворителна центитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтицентит и като сътворителен икономически диспотант), (4) сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтиуницентит и като сътворителен
икономически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сътворителна икономическа субтизначимост обикновено се подразбира сътворителната трансцентитална икономическа субтизначимост. Вж. и фиг. 2.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

СТВ трансцентитална икономическа обтизначимост;
СТВ икономически
обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална икономическа
заделеност;
СТВ трансцентитален икономически
интерес;
СТВ икономически

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

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

интерес)

Фиг. 1. Разновидности на сътворителната икономическа субтизначимост според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ икономическа значимост;
СТВ икономически субективит

СТВ икотехномически принос;
СТВ икотехномически обективит

СТВ икореномическо участие;
СТВ икореномически субстантит

СТВ икономическа
субтизначимост;
СТВ икономически
субтисубективит;
СТВ икономическа
реализираност

СТВ икотехномически субтипринос;
СТВ икотехномически субтиобективит;
СТВ икотехномическа реализираност

СТВ икореномическо субтиучастие;
СТВ икореномически субтисубстантит;
СТВ икореномическа реализираност

СТВ икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически
обтисубективит;
СТВ икономически
интерес

СТВ икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически обтиобективит;
СТВ икотехномическа зададеност

СТВ икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтисубстантит;
СТВ икореномическа заделеност

Фиг. 2. Сътворителна икономическа субтизначимост и нейните разновидности (СТВ –
сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната 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 сътворителната икономическа субтизначимост са: сътворителна
възпроизводствена икономическа субтизначимост* (performing reproductional
economic
subtisignificance),
сътворителна
производствена
икономическа субтизначимост* (performing production economic subtisignificance),
сътворителна разменна
икономическа
субтизначимост*
(performing exchange economic subtisignificance), сътворителна разпределителна икономическа субтизначимост* (performing distributional economic
subtisignificance), сътворителна потребителна икономическа субтизначимост* (performing consumption economic subtisignificance), сътворителна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стопанствена
икономическа
субтизначимост*
(performing
protoeconomizing economic subtisignifi-cance), сътворителна следпроизводствена икономическа субтизначимост* (performing post-production economic
subtisignificance), сътворителна предипотребителна икономическа субтизначимост* (performing before-consumption economic subtisignificance),
сътворителна посредническа икономическа субтизначимост* (performing
intermediationary economic subtisignificance), сътворителна бизнес икономическа субтизначимост* (performing business economic subtisignificance), сътворителна алокативна икономическа субтизначимост* (performing
allocative economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна икономическа субтизначимост* (individual performing economic
subtisignificance), фирмена сътворителна икономическа субтизначимост*
(firm performing economic subtisignificance), обществена сътворителна икономическа субтизначимост* (social performing economic subtisignificance) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна усвоявана икономическа субтизначимост*
(performing assimilated economic subtisignificance) и сътворителна създавана
икономическа субтизначимост* (performing gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната икономическа субтизначимост са (1) сътворителна сустатитна икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтисустатит), (2) сътворителна субстатна икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтисубстат), (3) сътворителна запасова икономическа субтизначимост (същото като
сътворителен икономически субтизапас), (4) сътворителна сустатантна
икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически
субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите
на икономическата субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Субстатна
ИСЗ

Запасова
ИСЗ

Сустатантна
ИСЗ

(икономически субтисустатит)

(икономически субтисубстат)

(икономически субтизапас)

(икономически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИСЗ]

[вътрешно същество на
ИСЗ]

[външно същество на
ИСЗ]

[общо понятие
за същество на
ИСЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИСЗ

Сътворителна
(пригодно) запасова ИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна ИСЗ

(сътворителен
икономически
субтисустатит)

(сътворителен
икономически
субтисубстат)

(сътворителен
икономически
субтизапас)

(сътворителен
икономически
субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{икономическа субтипригодност}

{сустатитна
икономическа
субтипригодност}

{субстатна
икономическа
субтипригодност}

{запасова икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
икономическа
субтипригодност}

(вид икономически специфант)

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

Икономическа субтизначимост (ИСЗ)
(икономически субтисубстантит)

Сътворителна
(пригодна)
ИСЗ
(сътворителен
икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИСЗ]
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Работна (сметна сустатитна
ИСЗ

Работна (сметна) субстатна
ИСЗ

Работна (сметна) запасова
ИСЗ

Работна (сметна) сустатантна
ИСЗ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИСЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова икономическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)

Творческа (ползваема) сустатитна ИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИСЗ

Творческа (ползваема) запасова
ИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантно ИСЗ

(творчески икономически субтисустатит)

(творчески икономически субтисубстат)

(творчески икономически субтизапас)

(творчески икономически субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИСЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИСЗ]

{сустатитна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
ИСЗ
(съзидателен
икономически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние 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
субтиизгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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)

СЪТВОРИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ (performing
economic subtisignificance) (ки) – във:
сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост;
сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост;
сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост;
сътворителна центитална икономическа субтизначимост.
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (performing economic
pheness) – същото като сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост и като сътворителен икономически субтиинцентит.
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (performing
economic worthness) – същото като сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост и като сътворителна икономическа ценност.
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing
ecorenomic allotment) (икореномически задел) – същото като сътворително
икореномическо обтиучастие.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (performing
ecorenomic allotment) (ки) – във:
сътворителна икореномическа заделеност (същото като сътворително
икореномическо обтиучастие);
сътворителна трансцентитална икореномическа заделеност (същото като сътворителен икореномически обтитрансцентит и като сътворително
трансцентитално икореномическо обтиучастие);
сътворителна инцентитална икореномическа заделеност (същото като
сътворителен икореномически обтиинцентит и като сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие);
сътворителна центитална икореномическа заделеност (същото като
сътворителен икореномически обтицентит и като сътворително центитално икореномическо обтиучастие);
сътворителна уницентитална икореномическа заделеност (същото като
сътворителен икореномически обтиуницентит и като сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие).
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ОТДАДЕНОСТ* (performing
ecorenomic givenness) – същото като сътворителна икореномическа ценностност и като сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА
ИКОРЕНОМИЧЕСКА
ФЕНОСТ*
(performing
ecorenomic pheness) – същото като сътворителен икореномически субтиинцентит и като сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ (performing
ecotechnomic assignment) – същото като сътворителен икотехномически обтипринос.
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ (performing
ecotechnomic assignment) (ки) – във:
сътворителна икотехномическа зададеност (същото като сътворителен
икотехномически обтипринос);
сътворителна инцентитална икотехномическа зададеност (същото като
сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен
икотехномически обтиинцентит);
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителна трансцентитална икотехномическа зададеност (същото
като сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен икотехномически обтитрансцентит);
сътворителна уницентитална икотехномическа зададеност (същото като сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос и сътворителен икотехномически обтиуницентит);
сътворителна центитална икотехномическа зададеност (същото като
сътворителен центитален икотехномически обтипринос и сътворителен
икотехномически обтицентит).
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (performing
ecotechnomic allotment) (ки) – във:
сътворителна инцентитална икотехномическа заделеност (същото като
сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен
икотехномически обтиинцентит);
сътворителна трансцентитална икотехномическа заделеност (същото
като сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен икотехномически обтитрансцентит);
сътворителна уницентитална икотехномическа заделеност (същото като
сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос и сътворителен
икотехномически обтиуницентит);
сътворителна центитална икотехномическа заделеност (същото като
сътворителен центитален икотехномически обтипринос и сътворителен
икотехномически обтицентит).
СЪТВОРИТЕЛНА
ИКОТЕХНОМИЧЕСКА
СУБСТАНТИВНОСТ
(performing ecotechnomic substantivity) (ки) – във:
вътрешна сътворителна икотехномическа субстантивност (вж. сътворителен икотехномически обективит);
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (performing
ecotechnomic pheness) – същото като сътворителен инцентитален икотехномически субтипринос и като сътворителен икотехномически субтиинцентит.
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЦЕННОСТНОСТ* (performing
ecotechnomic worthness) – същото като сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сътворително икотехномическо усърдие.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing ecounirenomic allotment) (сътворителен икоуниреномически задел) –
същото като сътворително икоуниреномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ (performing
ecounirenomic allotment) (ки) – във:
сътворителна икоуниреномическа заделеност (същото като сътворително икоуниреномическо обтиучастие);
сътворителна инцентитална икоуниреномическа заделеност (същото като сътворителен икоуниреномически обтиинцентит и като сътворително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сътворителна трансцентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като сътворителен икоуниреномически обтитрансцентит и като сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сътворителна уницентитална икоуниреномическа заделеност (същото
като сътворителен икоуниреномически обтиуницентит и като сътворително
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие);
сътворителна центитална икоуниреномическа заделеност (същото като
сътворителен икоуниреномически обтицентит и като сътворително центитално икоуниреномическо обтиучастие).
СЪТВОРИТЕЛНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ОТДАДЕНОСТ*
(performing ecounirenomic givenness) – същото като сътворителна икоуниреномическа ценностност и като сътворително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ФЕНОСТ* (performing
ecounirenomic pheness) – същото като сътворителен икоуниреномически субтиинцентит и като сътворително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing incentital ecocorenomic allotment) – същото като сътворителен икокореномически обтиинцентит и като сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing incentital economic allotment) – същото като сътворителна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------инцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически
обтиинцентит.
СЪТВОРИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (performing incentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икономически инцентит, (*) – сътворителен 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 сътворителен икономически
субект* (subjectivitical performing economic subject)] за нейния сътворителен
инцентитален икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически инцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); общо понятие за сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтиинцентит и като сътворителна икономическа феност) и сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтиинцентит и като сътворителен инцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сътвореност* (economic performance), последното като общо
понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение* (economic implementation); общо понятие за съзидателна
инцентитална икономическа значимост и изпълнителна инцентитална икономическа значимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителната инцентитална
икономическа значимост е форма на съществуване на сътворителната инцентитална икономическа енергия (performing incentital economic energy)
(вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна инцентитална икономическа активност* (performing incentital
economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена сътворителна инцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна инцентитална икономическа потенциалност* (performing incentital economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното инцентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стра51
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тификационност представлява една от разновидностите на сътворителната
икономическа значимост (вж. фиг. 1).

52

274

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителна инцентитална икономическа значимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на сътворителното инцентитално икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сътворителната инцентитална икономическа значимост са (1) сътворителна инцентитална икономическа субтиначимост (сътворителен икономически субтиинцентит) и (2) сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост
(сътворителен икономически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителната инцентитална икономическа значимост са: сътворителна възпроизводствена инцентитална икономическа значимост*
(reproductional incentital economic significance), сътворителна производствена инцентитална икономическа значимост* (performing production incentital
economic significance), сътворителна разменна инцентитална икономическа значимост* (performing exchange incentital economic significance), сътворителна разпределителна инцентитална икономическа значимост*
(performing distributional incentital economic significance), сътворителна потребителна инцентитална икономическа значимост* (performing
consumption incentital economic significance), сътворителна стопанствена
инцентитална икономическа значимост* (performing protoeconomizing
incentital economic significance), сътворителна следпроизводствена инцентитална икономическа значимост* (performing post-production incentital
economic significance), сътворителна предипотребителна инцентитална
икономическа значимост* (performing before-consumption incentital economic
significance), сътворителна посредническа инцентитална икономическа
значимост* (performing intermediationary incentital economic significance),
сътворителна бизнес икономическа значимост* (performing business
incentital economic significance), сътворителна алокативна инцентитална
икономическа значимост* (performing allocative incentital economic
significance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна инцентитална икономическа значимост* (individual performing incentital economic significance),
фирмена сътворителна инцентитална икономическа значимост* (firm
performing incentital economic significance), обществена сътворителна инцентитална икономическа значимост* (social performing incentital economic
significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна инцентитална усвоявана икономическа
значимост* (performing incentital assimilated economic significance) и сътво-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рителна инцентитална създавана икономическа значимост* (performing
incentital gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната инцентитална икономическа значимост са (1)
сътворителна сустатитна инцентитална икономическа значимост*
(performing sustatitic incentital economic significance) [същото като сътворителен инцентитален икономически сустатит* (performing incentital economic
sustatite)], (2) сътворителна субстатна инцентитална икономическа значимост* (performing substatum incentital economic significance) [същото като
сътворителен инцентитален икономически субстат* (performing incentital
economic substatum)], (3) сътворителна запасова инцентитална икономическа значимост* (performing stock incentital economic significance) [същото
като сътворителен инцентитален икономически запас* (performing incentital economic stock)], (4) сътворителна сустатантна инцентитална
икономическа значимост* (performing sustatantal incentital economic
significance) [същото като сътворителен инцентитален икономически сустатант* (performing incentital economic sustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икореномическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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)

57

279

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
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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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИЗ

(творчески инцентитален
икономически
сустатит;

(творчески инцентитален
икономически
субстат;

(творчески инцентитален
икономически
запас;

(творчески инцентитален икономически
сустатант;

творчески сустатитен икономически инцентит)

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

творчески сустатантен икономически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
запас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икономически
инцентит)

изпълнителен
запасов икономически инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа задоволеност}

{запасова инценти-тална
икономическа
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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 изгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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)

СЪТВОРИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (performing incentital economic obtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), сътворителен икономически обтиинцентит, сътворителна инцентитална икономическа заделеност, сътворителен
инцентитален икономически интерес, (*) – сътворителен 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
сътворителен икономически субект [на субективностен сътворителен икономически субект* (subjectivitical performing economic subject)] за нейния
сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като
сътворителен икотехномически обтиинцентит) в икотехномическото възп62

284

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------роизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика);
една от разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост
(вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сътвореност*
(economic performance), последното като общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение* (economic
implementation); общо понятие за съзидателна инцентитална икономическа
обтизначимост и изпълнителна инцентитална икономическа обтизначимост,
но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителната инцентитална икономическа обтизначимост е сътворителен икономически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субективностна сътворителна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна сътворителна оценка, т.е.
е обективно-субективностна сътворителна икономическа оценка*
(objectively-subjectivitical performing economic appraisement), което е същото
като субектностна сътворителна икономическа оценка* (subjectiveneous
performing economic appraisement). Сътворителната инцентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на сътворителната инцентитална обтиикономическа енергия* (performing incentital obtieconomic
energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна инцентитална обтиикономическа активност*
(performing incentital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена сътворителна инцентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна
инцентитална обтиикономическа потенциалност* (performing incentital
obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното инцентитално икореномическо обтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

СТВ инцентитал-но икореноми-ческо субтиучас-тие;
СТВ икореномически субтиинцентит
(СТВ икореномическа феност)

СТВ инцентитална икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икономическа
за-деленост;
СТВ инцентитален
икономически интерес)

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

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

Фиг. 1. Сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното инцентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителната инцентитална икономическа обтизначимост са:
сътворителна възпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (performing reproductional incentital economic obtisignificance), сътворителна производствена инцентитална икономическа обтизначимост*
(performing production incentital economic obtisignificance), сътворителна разменна инцентитална икономическа обтизначимост* (performing exchange
incentital economic obtisignificance), сътворителна разпределителна инцентитална икономическа обтизначимост* (performing distributional incentital
economic obtisignificance), сътворителна потребителна инцентитална
икономическа обтизначимост* (performing consumption incentital economic
obtisignificance), сътворителна стопанствена инцентитална икономическа обтизначимост* (performing protoeconomizing incentital economic
obtisignificance), сътворителна следпроизводствена инцентитална икономическа обтизначимост* (performing post-production incentital economic
obtisignificance), сътворителна предипотребителна инцентитална икономическа обтизначимост* (performing before-consumption incentital economic
obtisignificance), сътворителна посредническа инцентитална икономическа обтизначимост* (performing intermediationary incentital economic
obtisignificance), сътворителна бизнес икономическа обтизначимост*
(performing business incentital economic obtisignificance), сътворителна алокативна инцентитална икономическа обтизначимост* (performing
allocative incentital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост* (individual
performing incentital economic obtisignificance), фирмена сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост* (firm performing incentital
economic obtisignificance), обществена сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост* (social performing incentital economic
obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна инцентитална усвоявана икономическа
обтизначимост* (performing incentital assimilated economic obtisignificance) и
сътворителна инцентитална създавана икономическа обтизначимост*
(performing incentital gived ecorenomic economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната инцентитална икономическа обтизначимост са
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) сътворителна сустатитна инцентитална икономическа обтизначимост* (performing sustatitic incentital economic obtisignificance) [същото като
сътворителен инцентитален икономически обтисустатит* (performing
incentital economic obtisustatite)], (2) сътворителна субстатна инцентитална икономическа обтизначимост* (performing substatum incentital economic
obtisignificance) [същото като сътворителен инцентитален икономически
обтисубстат* (performing incentital economic obtisubstatum)], (3) сътворителна запасова инцентитална икономическа обтизначимост* (performing
stock incentital economic obtisignificance) [същото като сътворителен инцентитален икономически обтизапас* (performing incentital economic
obtistock)], (4) сътворителна сустатантна инцентитална икономическа
обтизначимост* (performing sustatantal incentital economic obtisignificance)
[същото като сътворителен инцентитален икономически обтисустатант* (performing incentital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икореномическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната инцентитална икономическа обтизначимост и тяхното място сред разновидностите на инцентиталната икономическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИЦИОЗ – инцентитална икономическа обтизначимост)

Инцентитална
икономическа
обтизначимост
(ИЦИОЗ)
(инцентитален
икономически
обтисубстантит)

Сустатитна
ИЦИОЗ

Субстатна
ИЦИОЗ

Запасова
ИЦИОЗ

Сустатантна
ИЦИОЗ

(инцентитален
икономически
обтисустатит;

(инцентитален
икономически
обтисубстат;

(инцентитален икономически обтизапас;

(инцентитален икономически обтисустатант;

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

субстатен икономически обтиинцентит)

запасов икономически обтиинцентит)

сустатитен
икономически
обтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно същество на
ИЦИОЗ]

[външно същество на
ИЦИОЗ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИОЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИОЗ

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
обтисустатант;

сътворителен
субстатен икономически обтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически обтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{субстатна
инцентитална икономическа обтипригодност}

{запасова
инцентитална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтипригодност}

(сътворителен
инцентитален
икономически
сътворителен
обтисубстантит) сустатитен икономически об[общо понятие
тиинцентит)
за състояние на
ИЦИОЗ]
[общо състояние
на цялост{инцентиното същество
тална иконона ИЦИОЗ]
мическа
обтипригод{сустатитна
ност}
инценти(вид иконотална
икономически специмическа обтифант)
пригодност}

(вид специфант (вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономина икономина икономина икономически сустит)
ческа субстанческа суперсчески сустант)
ция)
танта)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ИЦИОЗ
(работен инцентитален икономически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност на
икономическа
форма)

Работна (сметна) сустатитна
ИЦИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ИЦИОЗ

(работен инцентитален икономически обтисустатит;

(работен инцен- (работен инцен- (работен инцентитален иконо- титален иконо- титален икономически обтимически обтимически обтисубстат;
запас;
сустатант;

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)

69

Работна (сметна) запасова
ИЦИОЗ

291

Работна (сметна) сустатантна
ИЦИОЗ

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ИЦИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ИЦИОЗ

(творчески инцентитален
икономически
обтисустатит;

(творчески инцентитален
икономически
обтисубстат;

(творчески инцентитален
икономически
обтизапас;

(творчески инцентитален икономически
обтисустатант;

творчески сустатитен икономически обтиинцентит)

творчески субстатен икономически обтиинцентит)

творчески запасов икономически обтиинцентит)

творчески сустатантен икономически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИОЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ИЦИОЗ
(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ИЦИОЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ИЦИОЗ

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икономически обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икономически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състоя-ние на вътрешното същество на
ИЦИОЗ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИОЗ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИОЗ]

{запасова инцентитална
икономическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)

{сустатитна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид форма на
икономически
сустит)

{субстатна
инцентитална икономическа обтизадоволеност}
(вид форма на
икономическа
субстанция)
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Съзидателна
(изгодна)
ИЦИОЗ
(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИОЗ]
{инцентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова ИЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна ИЦИОЗ

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икономически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икономически обтиинцентит)

съзидателен
запасов икономически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИОЗ]

{запасова инцентитална
икономическа
обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

{сустатитна
инцентитална икономическа обтиизгодност}
(вид съдържание на икономически сустит)

{субстатна
инцентитална икономическа обтиизгодноност}
(вид съдържание на икономическа
субстанция)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

СЪТВОРИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (performing incentital economic subtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), сътворителен икономически субтиинцентит, сътворителна икономическа феност, (*) – сътворителен 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 сътворителен икономически субект [на субективностен сътворителен икономически субект* (subjectivitical performing economic subject)] за
нейния сътворителен инцентитален икотехномически субтипринос (същото
като сътворителен икотехномически субтиинцентит) в икотехномическото
73

295

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на инцентиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сътвореност* (economic performance), последното като общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение*
(economic implementation); общо понятие за съзидателна инцентитална икономическа субтизначимост и изпълнителна инцентитална икономическа
субтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителната инцентитална икономическа субтизначимост е сътворителен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна сътворителна оценка
или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна
сътворителна оценка, т.е. е субективно-субективностна сътворителна икономическа
оценка*
(subjectively-subjectivitical
performing
economic
appraisement), което е същото като субективистична сътворителна икономическа оценка* (subjectivistical performing economic appraisement). Сътворителната инцентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на сътворителната инцентитална субтиикономическа енергия*
(performing incentital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и
отношение на признаване на приложената сътворителна инцентитална
субтиикономическа активност* (performing incentital subtieconomic activity)
(вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена сътворителна инцентитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена сътворителна инцентитална субтиикономическа потенциалност* (performing incentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното инцентитално
икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителната икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------РБ инцентитална
икономическа
значимост;
РБ икономически
инцентит
(РБ инцентитално
икономическо
участие;
РБ инцентитална
икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното инцентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителната инцентитална икономическа субтизначимост са:
сътворителна възпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (performing reproductional incentital economic subtisignificance), сътворителна производствена инцентитална икономическа субтизначимост* (performing production incentital economic subtisignificance), сътворителна разменна инцентитална икономическа субтизначимост*
(performing exchange incentital economic subtisignificance), сътворителна разпределителна инцентитална икономическа субтизначимост* (performing
distributional incentital economic subtisignificance), сътворителна потребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (performing
consumption incentital economic subtisignificance), сътворителна стопанствена
инцентитална
икономическа
субтизначимост*
(performing
protoeconomizing incentital economic subtisignificance), сътворителна следпроизводствена инцентитална икономическа субтизначимост* (performing
post-production incentital economic subtisignificance), сътворителна предипотребителна инцентитална икономическа субтизначимост* (performing
before-consumption incentital economic subtisignificance), сътворителна посредническа инцентитална икономическа субтизначимост* (performing
intermediationary incentital economic subtisignificance), сътворителна бизнес
икономическа субтизначимост* (performing business incentital economic
subtisignificance), сътворителна алокативна инцентитална икономическа
субтизначимост* (performing allocative incentital economic subtisignificance) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост* (individual performing incentital economic subtisignificance),
фирмена сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост*
(firm performing incentital economic subtisignificance), обществена сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост* (social performing
incentital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна инцентитална усвоявана икономическа
субтизначимост* (performing incentital assimilated economic subtisignificance)
и сътворителна инцентитална създавана икономическа субтизначимост*
(performing incentital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната инцентитална икономическа субтизначимост
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------са (1) сътворителна сустатитна инцентитална икономическа субтизначимост* (performing sustatitic incentital economic subtisignificance) [същото като сътворителен инцентитален икономически субтисустатит* (performing incentital economic subtisustatite)], (2) сътворителна субстатна
инцентитална икономическа субтизначимост* (performing substatum
incentital economic subtisignificance) [същото като сътворителен инцентитален икономически субтисубстат* (performing incentital economic
subtisubstatum)], (3) сътворителна запасова инцентитална икономическа
субтизначимост* (performing stock incentital economic subtisignificance) [същото като сътворителен инцентитален икономически субтизапас*
(performing incentital economic subtistock)], (4) сътворителна сустатантна
инцентитална икономическа субтизначимост* (performing sustatantal
incentital economic subtisignificance) [същото като сътворителен инцентитален икономически субтисустатант* (performing incentital economic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
инцентиталната икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ИЦИСЗ
(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИСЗ]
{инцентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ИЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ИЦИСЗ

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтиинцентит)

сътворителен
запасов икономически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИСЗ]

{сустатитна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икономическа субтипригодност}

{запасова инцентитална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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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до СЪТВОРИТЕЛНА 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 субтиизгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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)

СЪТВОРИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing incentital ecorenomic allotment) – същото като сътворителен икореномически обтиинцентит и като сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (performing incentital ecotechnomic assignment) – същото като сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен иконотехмически обтиинцентит.
СЪТВОРИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing incentital ecotechnomic allotment) – същото като сътво84
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рителен инцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен иконотехмически обтиинцентит.
СЪТВОРИТЕЛНА ИНЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing incentital ecounirenomic allotment) – същото като
сътворителен икоуниреномически обтиинцентит и като сътворително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА ОТДАДЕНОСТ (performing givenness) (ки) – във:
сътворителна икореномическа отдаденост (същото като сътворителна
икореномическа ценностност и като сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие);
СЪТВОРИТЕЛНА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (performing substantivity of the ecorenomic thing) – вж. сътворителен икотехномически обективит.
СЪТВОРИТЕЛНА СУБСТАНТИВНОСТ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ
ПРЕДМЕТ* (performing substantivity of the ecorenomic thing) – вж. сътворителен икономически субективит.
СЪТВОРИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing transcentital ecocorenomic allotment) – същото като
сътворителна икокореномически обтитрансцентит и като сътворително
трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing transcentital economic allotment) – същото като сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен
икономически обтитрансцентит.
СЪТВОРИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (performing transcentital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икономически трансцентит, (*)
– сътворителен трансцентитален икономически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя субективно-възприеманото значение
(важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на сътворителен икономически субект [на субективностен
сътворителен икономически субект* (subjectivitical performing economic
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subject)] за нейния сътворителен трансцентитален икотехномически принос
(същото като сътворителен икотехномически трансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство);
общо понятие за сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтитрансцентит и като
сътворителена икономическа ценност) и сътворителна трансцентитална
икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтитрансцентит и като сътворителен трансцентитален икономически интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на икономическата
сътвореност* (economic performance), последното като общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение* (economic implementation); общо понятие за съзидателна трансцентитална икономическа значимост и изпълнителна трансцентитална икономическа значимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителната трансцентитална
икономическа значимост е форма на съществуване на сътворителната
трансцентитална икономическа енергия (performing transcentital economic
energy) (вж. икономическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна трансцентитална икономическа активност*
(performing transcentital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е
кинестично опредметена сътворителна трансцентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна трансцентитална икономическа потенциалност* (performing transcentital economic
potentiality) (вж. икономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сътворителното трансцентитално икореномическо
участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителната икономическа значимост (наред със сътворителната уницентитална икономическа
значимост, сътворителната центитална икономическа значимост и сътворителната инцентитална икономическа значимост) (вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под сътворителна икономическа значимост обикновено се подразбира сътворителната трансцентиталната икономическа значимост.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

СТВ трансцентитал-но икореномическо участие;
СТВ икореномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икореномическо участие;
СТВ икореномическо участие)

СТВ трансцентитална икономическа субтизначимост;
СТВ икономически
субтитрансцентит
(СТВ икономическа
ценностност;
СТВ икономическа

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

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

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

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

ценност);

СТВ трансцентитална икономическа обтизначимост;
СТВ икономически
обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална икономичес-ка
заделеност;
СТВ трансцентитален икономически
интерес;
СТВ икономически
интерес)

Фиг. 1. Сътворителна трансцентитална икономическа значимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното трансцентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сътворителната трансцентитална икономическа значимост са (1) сътворителна трансцентитална икономическа субтиначимост (сътворителен икономически субтитрансцентит) и (2) сътворителна трансцентитална икономическа
обтизначимост (сътворителен икономически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителната трансцентитална икономическа значимост са:
сътворителна възпроизводствена трансцентитална икономическа значимост* (reproductional transcentital economic significance), сътворителна
производствена трансцентитална икономическа значимост* (performing
production transcentital economic significance), сътворителна разменна трансцентитална икономическа значимост* (performing exchange transcentital
economic significance), сътворителна разпределителна трансцентитална
икономическа значимост* (performing distributional transcentital economic
significance), сътворителна потребителна трансцентитална икономическа значимост* (performing consumption transcentital economic significance),
сътворителна стопанствена трансцентитална икономическа значимост* (performing protoeconomizing transcentital economic significance), сътворителна следпроизводствена трансцентитална икономическа значимост* (performing post-production transcentital economic significance), сътворителна предипотребителна трансцентитална икономическа значимост* (performing before-consumption transcentital economic significance), сътворителна посредническа трансцентитална икономическа значимост*
(performing intermediationary transcentital economic significance), сътворителна
бизнес икономическа значимост* (performing business transcentital economic
significance), сътворителна алокативна трансцентитална икономическа
значимост* (performing allocative transcentital economic significance) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна трансцентитална икономическа значимост* (individual performing transcentital economic significance), фирмена
сътворителна трансцентитална икономическа значимост* (firm performing transcentital economic significance), обществена сътворителна
трансцентитална икономическа значимост* (social performing transcentital
economic significance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
сътворителна трансцентитална икономическа значимост* (absolute
performing transcentital economic significance) и относителна сътворителен
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------трансцентитална икономическа значимост* (relative performing
transcentital economic significance), а според факторната икономическа определеност – трудово-определена сътворителна трансцентитална икономическа значимост участие* (labourly-determinate performing transcentital
economic significance) и физическо-определена сътворителна трансцентитална икономическа значимост* (physically-determinate performing
transcentital economic significance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна трансцентитална усвоявана икономическа
значимост* (performing transcentital assimilated economic significance) и сътворителна трансцентитална създавана икономическа значимост* (performing transcentital gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната трансцентитална икономическа значимост са
(1) сътворителна сустатитна трансцентитална икономическа значимост* (performing sustatitic transcentital economic significance) [същото като
сътворителен трансцентитален икономически сустатит* (performing
transcentital economic sustatite)], (2) сътворителна субстатна трансцентитална икономическа значимост* (performing substatum transcentital economic
significance) [същото като сътворителен трансцентитален икономически
субстат* (performing transcentital economic substatum)], (3) сътворителна запасова трансцентитална икономическа значимост* (performing stock
transcentital economic significance) [същото като сътворителен трансцентитален икономически запас* (performing transcentital economic stock)], (4) сътворителна сустатантна трансцентитална икономическа значимост*
(performing sustatantal transcentital economic significance) [същото като сътворителен трансцентитален икономически сустатант* (performing
transcentital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталната икореномическа значимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа пригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИЗ

Сътворителна
(пригодна)
сустатантна
ТЦИЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически запас;

(сътворителен
трансцентитален икономически сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически
трансцентит)

сътворителен
субстатен икономически
трансцентит)

сътворителен
запасов икономически трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа пригодност}

{субстатна
трансцентитална икономическа пригодност}

{запасова
трансцентитална икономическа пригодност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа пригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работна (сметна) сустатитна
ТЦИЗ
Работна (сметна) ТЦИЗ
(работен трансцентитален
икономически
субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икономическа
форма)

Работна (сметна) субстатна
ТЦИЗ

Работна (сметна) запасова
ТЦИЗ

Работна (сметна) сустатантна
ТЦИЗ

(работен транс- (работен трансцентитален ико- центитален икономически сус- номически субтатит;
стат;

(работен трансцентитален
икономически
запас;

(работен трансцентитален
икономически
сустатант;

работен сустатитен икономически трансцентит)

работен субстатен икономически трансцентит)

работен запасов
икономически
трансцентит)

работен сустатантен икономически трансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИЗ

(творчески
трансцентитален икономически сустатит;

(творчески
трансцентитален икономически субстат;

(творчески
трансцентитален икономически запас;

(творчески
трансцентитален икономически сустатант;

творчески сустатитен икономически трансцентит)

творчески субстатен икономически трансцентит)

творчески запасов икономически трансцентит)

творчески сустатантен икономически
трансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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 изгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИЗ
ТЦИЗ
ТЦИЗ
ТЦИЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИЗ]
{трансцентитална икономическа удовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически сустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически субстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически сустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически
трансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически
трансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически трансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
трансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИЗ]

[цялостно състо-яние на вътрешното същество на ТЦИЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СЪТВОРИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (performing transcentital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икономически обтитрансцентит, сътворителна трансцентитална икономическа заделеност,
сътворителен трансцентитален икономически интерес, (*) – сътворителен
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 сътворителен икономически субект [на субективностен сътворителен икономически субект* (subjectivitical performing
economic subject)] за нейния сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтитранс96
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икономика); една от разновидностите на трансцентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един от конкретните изрази на
икономическата сътвореност* (economic performance), последното като общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение* (economic implementation); общо понятие за съзидателна трансцентитална икономическа обтизначимост и изпълнителна
трансцентитална икономическа обтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителната трансцентитална икономическа обтизначимост е сътворителен
икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна сътворителна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна сътворителна оценка, т.е. е обективносубективностна сътворителна икономическа оценка* (objectivelysubjectivitical performing economic appraisement), което е същото като субектностна сътворителна икономическа оценка* (subjectiveneous performing
economic appraisement). Сътворителната трансцентитална икономическа
обтизначимост е форма на съществуване на сътворителната трансцентитална обтиикономическа енергия* (performing transcentital obtieconomic
energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна трансцентитална обтиикономическа активност* (performing transcentital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа
активност). Тя е кинестично опредметена сътворителна трансцентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна
трансцентитална
обтиикономическа
потенциалност*
(performing transcentital obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от
разновидностите на сътворителното трансцентитално икореномическо обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителната икономическа обтизначимост (наред със сътворителната уницентитална икономическа обтизначимост, сътворителната центитална икономическа обтизначимост и сътворителната инцентитална икономическа обтизначимост)
(вж. фиг. 1). Ако не е посочено друго, под сътворителна икономическа обтизначимост обикновено се подразбира сътворителната трансцентиталната икономическа обтизначимост.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

СТВ трансцентитална икономическа значимост;
СТВ икономически трансцентит
(СТВ трансцентитално икономическо участие;
СТВ икономическа
значимост)

СТВ трансцентитален икотехномически принос;
СТВ икотехномически трансцентит
(СТВ трансцентитал-но икотехномическо участие;
СТВ икотехномически принос)

СТВ трансцентитал-но икореномическо участие;
СТВ икореномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икореномическо участие;
СТВ икореномическо участие)

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

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

СТВ трансцентитал-но икореномическо субтиучастие;
СТВ икореномически субтитрансцентит
(СТВ икореномическа ценностност;
СТВ икореномическа отдаденост)

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното трансцентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 сътворителната трансцентитална икономическа обтизначимост са:
сътворителна възпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост*
(performing
reproductional
transcentital
economic
obtisignificance), сътворителна производствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (performing production transcentital economic
obtisignificance), сътворителна разменна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (performing exchange transcentital economic obtisignificance),
сътворителна разпределителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (performing distributional transcentital economic obtisignificance),
сътворителна потребителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (performing consumption transcentital economic obtisignificance), сътворителна стопанствена трансцентитална икономическа обтизначимост* (performing protoeconomizing transcentital economic obtisignificance),
сътворителна следпроизводствена трансцентитална икономическа обтизначимост*
(performing
post-production
transcentital
economic
obtisignificance), сътворителна предипотребителна трансцентитална
икономическа обтизначимост* (performing before-consumption transcentital
economic obtisignificance), сътворителна посредническа трансцентитална
икономическа обтизначимост* (performing intermediationary transcentital
economic obtisignificance), сътворителна бизнес икономическа обтизначимост* (performing business transcentital economic obtisignificance), сътворителна алокативна трансцентитална икономическа обтизначимост*
(performing allocative transcentital economic obtisignificance) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (individual performing transcentital economic obtisignificance), фирмена
сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (firm
performing transcentital economic obtisignificance), обществена сътворителна
трансцентитална икономическа обтизначимост* (social performing
transcentital economic obtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (absolute
performing transcentital economic obtisignificance) и относителна сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост* (relative
performing transcentital economic obtisignificance), а според факторната икономическа определеност – трудово-определена сътворителна трансцен99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титална икономическа значимост обтиучастие* (labourly-determinate
performing transcentital economic obtisignificance) и физическо-определена
сътворителна
трансцентитална
икономическа
обтизначимост*
(physically-determinate performing transcentital economic obtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна трансцентитална усвоявана икономическа
обтизначимост* (performing transcentital assimilated economic obtisignificance)
и сътворителна трансцентитална създавана икономическа обтизначимост* (performing transcentital gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната трансцентитална икономическа обтизначимост са (1) сътворителна сустатитна трансцентитална икономическа
обтизначимост* (performing sustatitic transcentital economic obtisignificance)
[същото като сътворителен трансцентитален икономически обтисустатит* (performing transcentital economic obtisustatite)], (2) сътворителна субстатна трансцентитална икономическа обтизначимост* (performing substatum transcentital economic obtisignificance) [същото като сътворителен
трансцентитален икономически обтисубстат* (performing transcentital
economic obtisubstatum)], (3) сътворителна запасова трансцентитална
икономическа обтизначимост* (performing stock transcentital economic
obtisignificance) [същото като сътворителен трансцентитален икономически обтизапас* (performing transcentital economic obtistock)], (4) сътворителна сустатантна трансцентитална икономическа обтизначимост*
(performing sustatantal transcentital economic obtisignificance) [същото като сътворителен трансцентитален икономически обтисустатант* (performing
transcentital economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на трансцентиталната икореномическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната 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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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)
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творчески сустатантен икономически обтитрансцентит)
[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИОЗ]
{сустатантна
трансцентитална икономическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна Унисъзидателна
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяваща) сустатитна
ща) субстатна
ща) запасова
ща) сустатантна
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
ТЦИОЗ
Унисъзидателна (удовлетворяваща)
ТЦИОЗ
(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИОЗ]
{трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}
(вид икономически специфит)

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икономически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икономически обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икономически
обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на външното същество на ТЦИОЗ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИОЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икономическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икономически сустит)

(вид специфит
на икономическа субстанция)

(вид специфит
на икономическа суперстанта)

(вид специфит
на икономически сустант)

СЪТВОРИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (performing transcentital economic subtisignificance) (без
разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икономически
субтитрансцентит, сътворителна икономическа ценностност, сътворителна икономическа ценност, (*) – сътворителен 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 сътворителен икономически субект [на субективностен сътворителен икономически субект* (subjectivitical performing economic subject)] за нейния сътворите107
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтитрансцентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); една
от разновидностите на трансцентиталната икономическа субтизначимост
(вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сътвореност*
(economic performance), последното като общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение* (economic
implementation); общо понятие за съзидателна трансцентитална икономическа субтизначимост и изпълнителна трансцентитална икономическа субтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Сътворителната трансцентитална икономическа субтизначимост е сътворителен икономически ингредиент в качеството
му на субективно-изисквана субективностна сътворителна оценка или
още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-субективностна сътворителна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical performing economic appraisement),
което е същото като субективистична сътворителна икономическа оценка*
(subjectivistical performing economic appraisement). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното трансцентиталното икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
една от разновидностите на сътворителната икономическата субтизначимост (наред със сътворителната уницентитална икономическа субтизначимост, сътворителната центиталната икономическа субтизначимост и сътворителната инцентиталната икономическа субтизначимост) (вж. фиг. 1).
Ако не е посочено друго, под сътворителна икономическа субтизначимост
обикновено се подразбира сътворителнага трансцентитална икономическа
субтизначимост. Сътворителната трансцентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на сътворителната трансцентитална
субтиикономическа енергия* (performing transcentital subtieconomic energy)
(вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената
сътворителна трансцентитална субтиикономическа активност*
(performing transcentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена сътворителна трансцентитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна
трансцентитална субтиикономическа потенциалност* (performing
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------transcentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното трансцентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителната трансцентитална икономическа субтизначимост
са: сътворителна възпроизводствена трансцентитална икономическа
субтизначимост*
(performing
reproductional
transcentital
economic
subtisignificance), сътворителна производствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (performing production transcentital economic
subtisignificance), сътворителна разменна трансцентитална икономическа
субтизначимост*
(performing
exchange
transcentital
economic
subtisignificance), сътворителна разпределителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (performing distributional transcentital economic
subtisignificance), сътворителна потребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (performing consumption transcentital economic
subtisignificance), сътворителна стопанствена трансцентитална икономическа субтизначимост* (performing protoeconomizing transcentital economic
subtisignificance), сътворителна следпроизводствена трансцентитална
икономическа субтизначимост* (performing post-production transcentital
economic subtisignificance), сътворителна предипотребителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (performing before-consumption
transcentital economic subtisignificance), сътворителна посредническа трансцентитална икономическа субтизначимост* (performing intermediationary
transcentital economic subtisignificance), сътворителна бизнес икономическа
субтизначимост* (performing business transcentital economic subtisignificance),
сътворителна алокативна трансцентитална икономическа субтизначимост* (performing allocative transcentital economic subtisignificance) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (individual performing transcentital economic subtisignificance),
фирмена сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (firm performing transcentital economic subtisignificance), обществена
сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (social
performing transcentital economic subtisignificance) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютна
сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (absolute performing transcentital economic subtisignificance) и относителна сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост* (relative
performing transcentital economic subtisignificance), а според факторната икономическа определеност – трудово-определена сътворителна трансцен111
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титална икономическа значимост субтиучастие* (labourly-determinate
performing transcentital economic subtisignificance) и физическо-определена
сътворителна трансцентитална
икономическа
субтизначимост*
(physically-determinate performing transcentital economic subtisignificance).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна трансцентитална усвоявана икономическа
субтизначимост*
(performing
transcentital
assimilated
economic
subtisignificance) и сътворителна трансцентитална създавана икономическа
субтизначимост*
(performing
transcentital
gived
economic
subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната трансцентитална икономическа субтизначимост са (1) сътворителна сустатитна трансцентитална икономическа
субтизначимост* (performing sustatitic transcentital economic subtisignificance)
[същото като сътворителен трансцентитален икономически субтисустатит* (performing transcentital economic subtisustatite)], (2) сътворителна субстатна трансцентитална икономическа субтизначимост* (performing
substatum transcentital economic subtisignificance) [същото като сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстат* (performing transcentital
economic subtisubstatum)], (3) сътворителна запасова трансцентитална
икономическа субтизначимост* (performing stock transcentital economic
subtisignificance) [същото като сътворителен трансцентитален икономически субтизапас* (performing transcentital economic subtistock)], (4) сътворителна сустатантна трансцентитална икономическа субтизначимост* (performing sustatantal transcentital economic subtisignificance) [същото
като сътворителен трансцентитален икономически субтисустатант*
(performing transcentital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на трансцентиталната икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
ТЦИСЗ
(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа субтипригодност;
сътворителна
икономическа
ценност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова ТЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
ТЦИСЗ

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икономически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икономически субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икономически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИСЗ]

{сустатитна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{субстатна
трансцентитална икономическа субтипригодност;

{запасова
{сустатантна
трансцентитрансцентитална иконотална икономическа субмическа субтипригодност; типригодност;

сътворителна
сустатитна
икономическа
ценност}

сътворителна
субстатна
икономическа
ценност}

сътворителна
запасова икономическа ценност}

сътворителна
сустатантна
икономическа
ценност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

114

336

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Творческа
(ползваема)
ТЦИСЗ
(творчески
трансцентитален икономически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИСЗ]
{трансцентитална икономическа ползваема субтизадоволеност;
творческа икономическа ценност;
(икономическа
полезност)}
(разновидност
на икономическа
форма)

Творческа (ползваема) сустатитна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ТЦИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ТЦИСЗ

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатит;

(творчески
трансцентитален икономически субтисубстат;

(творчески
трансцентитален икономически субтизапас;

(творчески
трансцентитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтитрансцентит)

творчески субстатен икономически субтитрансцентит)

творчески запасов икономически субтитрансцентит)

творчески сустатантен икономически субтитрансцентит)

[творческо външно 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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 субтиизгодност;
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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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)

СЪТВОРИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing transcentital ecorenomic allotment) – същото като сътворителен икореномически обтитрансцентит и като сътворително трансцентитално икореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (performing transcentital ecotechnomic assignment) – същото като
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен иконотехмически обтитрансцентит.
СЪТВОРИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing transcentital ecotechnomic allotment) – същото като
сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос и сътворителен иконотехмически обтитрансцентит.
СЪТВОРИТЕЛНА ТРАНСЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing transcentital ecounirenomic allotment) – същото
като сътворителен икоуниреномически обтитрансцентит и като сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing unicentital ecocorenomic allotment) – същото като
сътворителен икокореномически обтиуницентит и като сътворително уницентитално икокореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing unicentital economic allotment) – същото като сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтиуницентит.
СЪТВОРИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ* (performing unicentital economic significance), сътворителен икономически уницентит (без разширената икономическа ингредиентност), (*) –
сътворителен 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 сътворителен икономически субект
[на субективностен сътворителен икономически субект* (subjectivitical
performing economic subject)] за нейния сътворителен уницентитален икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически уницентит)
в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство); сътворителна уницентитална икономическа значимост и сътворителна инцентитална икономическа значимост, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтиуницен120
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тит и като сътворителен икономически диспотит) и сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтиуницентит и като сътворителен уницентитален икономически
интерес) (вж. икономика); една от разновидностите на уницентиталната
икономическа значимост (вж.) и един от конкретните изрази на
икономическата сътвореност* (economic performance), последното като
общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и
икономическо изпълнение* (economic implementation); общо понятие за
съзидателна уницентитална икономическа значимост и изпълнителна
уницентитална икономическа значимост, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Сътворителната уницентитална икономическа значимост е форма на
съществуване на сътворителната уницентитална икономическа енергия
(performing unicentital economic energy) (вж. икономическа дейност) и
отношение на признаване на приложената сътворителна уницентитална
икономическа активност* (performing unicentital economic activity) (вж.
икономическа активност). Тя е кинестично опредметена сътворителна
уницентитална икономическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена сътворителна уницентитална икономическа потенциалност* (performing unicentital economic potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното уницентитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителната
икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ уницентитал-на икономическа значимост;
СТВ икономически уницентит
(СТВ уницентитално икономическо участие;
СТВ уницентитална икономическа
значимост)

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

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

СТВ уницентитал-на икономическа субтизначимост;
СТВ икономически субтиуницентит
(СТВ икономически диспотит)

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителна уницентитална икономическа значимост, нейните разновидности
и нейното място сред разновидностите на сътворителното уницентитално икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сътворителната уницентитална икономическа значимост са (1) сътворителна уницентитална икономическа субтиначимост (сътворителен икономически субтиуницентит) и (2) сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост
(сътворителен икономически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителната уницентитална икономическа значимост са: сътворителна възпроизводствена уницентитална икономическа значимост*
(reproductional unicentital economic significance), сътворителна производствена уницентитална икономическа значимост* (performing production
unicentital economic significance), сътворителна разменна уницентитална
икономическа значимост* (performing exchange unicentital economic
significance), сътворителна разпределителна уницентитална икономическа значимост* (performing distributional unicentital economic significance),
сътворителна потребителна уницентитална икономическа значимост*
(performing consumption unicentital economic significance), сътворителна стопанствена уницентитална икономическа значимост* (performing
protoeconomizing unicentital economic significance), сътворителна следпроизводствена уницентитална икономическа значимост* (performing postproduction unicentital economic significance), сътворителна предипотребителна уницентитална икономическа значимост* (performing beforeconsumption unicentital economic significance), сътворителна посредническа
уницентитална икономическа значимост* (performing intermediationary
unicentital economic significance), сътворителна бизнес икономическа значимост* (performing business unicentital economic significance), сътворителна
алокативна уницентитална икономическа значимост* (performing
allocative unicentital economic significance) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна уницентитална икономическа значимост* (individual performing
unicentital economic significance), фирмена сътворителна уницентитална
икономическа значимост* (firm performing unicentital economic significance),
обществена сътворителна уницентитална икономическа значимост*
(social performing unicentital economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна уницентитална усвоявана икономическа
значимост* (performing unicentital assimilated economic significance) и сътво-
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рителна уницентитална създавана икономическа значимост* (performing
unicentital gived economic significance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната уницентитална икономическа значимост са (1)
сътворителна сустатитна уницентитална икономическа значимост*
(performing sustatitic unicentital economic significance) [същото като сътворителен уницентитален икономически сустатит* (performing unicentital
economic sustatite)], (2) сътворителна субстатна уницентитална икономическа значимост* (performing substatum unicentital economic significance) [същото като сътворителен уницентитален икономически субстат*
(performing unicentital economic substatum)], (3) сътворителна запасова уницентитална икономическа значимост* (performing stock unicentital economic
significance) [същото като сътворителен уницентитален икономически запас* (performing unicentital economic stock)], (4) сътворителна сустатантна
уницентитална икономическа значимост* (performing sustatantal unicentital
economic significance) [същото като сътворителен уницентитален икономически сустатант* (performing unicentital economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталната икореномическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна УЦИЗ

Творческа (ползваема) субстатна УЦИЗ

Творческа (ползваема) запасова УЦИЗ

Творческа (ползваема) сустатантна УЦИЗ

(творчески уницентитален
иконо-мически
суста-тит;

(творчески уницентитален
иконо-мически
субстат;

(творчески
уницентитален
иконо-мически
запас;

(творчески уницентитален иконо-мически
сустатант;

творчески сустатитен икономически уницентит)

творчески субстатен икономически уницентит)

творчески запасов икономически уницентит)

творчески сустатантен икономически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИЗ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

{запасова униценти-тална
икономическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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
ико-номическа
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа задоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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 изгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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)

СЪТВОРИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (performing unicentital economic obtisignificance) (без разширената
икономическа ингредиентност), сътворителен икономически обтиуницентит, сътворителна уницентитална икономическа заделеност, сътворителен уницентитален икономически интерес, (*) – сътворителен 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 сътворителен икономически субект
[на субективностен сътворителен икономически субект* (subjectivitical
performing economic subject)] за нейния сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтиу131
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост и сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на уницентиталната икономическа обтизначимост (вж.) и един
от конкретните изрази на икономическата сътвореност* (economic
performance), последното като общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение* (economic
implementation); общо понятие за съзидателна уницентитална икономическа
обтизначимост и изпълнителна уницентитална икономическа обтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителната уницентитална икономическа
обтизначимост е сътворителен икономически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субективностна сътворителна оценка или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субективностна сътворителна оценка, т.е. е обективно-субективностна сътворителна икономическа
оценка* (objectively-subjectivitical performing economic appraisement), което е
същото като субектностна сътворителна икономическа оценка*
(subjectiveneous performing economic appraisement). Сътворителната уницентитална икономическа обтизначимост е форма на съществуване на сътворителната уницентитална обтиикономическа енергия* (performing
unicentital obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение
на признаване на приложената сътворителна уницентитална обтиикономическа активност* (performing unicentital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена сътворителна уницентитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна уницентитална обтиикономическа потенциалност*
(performing unicentital obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е
една от разновидностите на сътворителното уницентитално икореномическо
обтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ уницентитал-на икономическа значимост;
СТВ икономически уницентит
(СТВ уницентитално икономическо участие;
СТВ уницентитална икономическа
значимост)

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

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

СТВ уницентитал-на икономическа субтизначимост;
СТВ икономически субтиуницентит
(СТВ икономически диспотит)

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

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

СТВ уницентитал-на икономическа обтизначимост;
СТВ икономически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икономическа за-деленост;
СТВ уницентитален икономически
интерес)

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

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

Фиг. 1. Сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното уницентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителната уницентитална икономическа обтизначимост са:
сътворителна възпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост* (performing reproductional unicentital economic obtisignificance), сътворителна производствена уницентитална икономическа обтизначимост* (performing production unicentital economic obtisignificance), сътворителна разменна уницентитална икономическа обтизначимост*
(performing exchange unicentital economic obtisignificance), сътворителна разпределителна уницентитална икономическа обтизначимост* (performing
distributional unicentital economic obtisignificance), сътворителна потребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (performing
consumption unicentital economic obtisignificance), сътворителна стопанствена уницентитална икономическа обтизначимост* (performing
protoeconomizing unicentital economic obtisignificance), сътворителна следпроизводствена уницентитална икономическа обтизначимост* (performing
post-production unicentital economic obtisignificance), сътворителна предипотребителна уницентитална икономическа обтизначимост* (performing
before-consumption unicentital economic obtisignificance), сътворителна посредническа уницентитална икономическа обтизначимост* (performing
intermediationary unicentital economic obtisignificance), сътворителна бизнес
икономическа обтизначимост* (performing business unicentital economic
obtisignificance), сътворителна алокативна уницентитална икономическа
обтизначимост* (performing allocative unicentital economic obtisignificance) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна уницентитална икономическа
обтизначимост* (individual performing unicentital economic obtisignificance),
фирмена сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост*
(firm performing unicentital economic obtisignificance), обществена сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост* (social performing
unicentital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна уницентитална усвоявана икономическа
обтизначимост* (performing unicentital assimilated economic obtisignificance) и
сътворителна уницентитална създавана икономическа обтизначимост*
(performing unicentital gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната уницентитална икономическа обтизначимост
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------са (1) сътворителна сустатитна уницентитална икономическа обтизначимост* (performing sustatitic unicentital economic obtisignificance) [същото като сътворителен уницентитален икономически обтисустатит* (performing unicentital economic obtisustatite)], (2) сътворителна субстатна
уницентитална икономическа обтизначимост* (performing substatum
unicentital economic obtisignificance) [същото като сътворителен уницентитален икономически обтисубстат* (performing unicentital economic obtisubstatum)], (3) сътворителна запасова уницентитална икономическа
обтизначимост* (performing stock unicentital economic obtisignificance) [същото като сътворителен уницентитален икономически обтизапас*
(performing unicentital economic obtistock)], (4) сътворителна сустатантна
уницентитална икономическа обтизначимост* (performing sustatantal
unicentital economic obtisignificance) [същото като сътворителен уницентитален икономически обтисустатант* (performing unicentital economic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталната икореномическа обтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
УЦИОЗ
(сътворителен
уницентит-ален
икономически
обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИОЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИОЗ

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисустатит;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтисубстат;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обтизапас;

(сътворителен
уницентита-лен
икономически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икономически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икономически обтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИОЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИОЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтипригодност}

{запасова униценти-тална
икономическа
обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа обтипригодност}

(вид специфант
на икономически сустит)

(вид специфант
на икономическа субстанция)

(вид специфант
на икономическа суперстанта)

(вид специфант
на икономически сустант)

137

359

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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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Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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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Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Съзидателна
(изгодна)
УЦИОЗ
(съзидателен
уницентит-ален
икономически
обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИОЗ]
{уницентитална икономическа обтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИОЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна УЦИОЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икономически
обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически обтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически обтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
обтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИОЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИОЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икономическа обтиизгодност}

{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)

141

363

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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)

СЪТВОРИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (performing unicentital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икономически субтиуницентит, сътворителен икономически диспотит, (*) – сътворителен уницентитален икономически ингредиент, който като субективна проекция и
едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя
субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икономически субект [на субективностен сътворителен икономически субект*
(subjectivitical performing economic subject)] за нейния сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотех142
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически субтиуницентит) в икотехномическото възпроизводство (респ.
във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост и сътворителна инцентитална
икономическа субтизначимост, взети заедно в тяхното цялостно единство;
една от разновидностите на уницентиталната икономическа субтизначимост
(вж.) и един от конкретните изрази на икономическата сътвореност*
(economic performance), последното като общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение* (economic
implementation); общо понятие за съзидателна уницентитална икономическа
субтизначимост и изпълнителна уницентитална икономическа субтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителната уницентитална икономическа
субтизначимост е сътворителен икономически ингредиент в качеството му на
субективно-изисквана субективностна сътворителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субективностна сътворителна
оценка, т.е. е субективно-субективностна сътворителна икономическа
оценка* (subjectively-subjectivitical economic appraisement), което е същото като субективистична икономическа оценка* (subjectivistical performing
economic appraisement). Сътворителната уницентитална икономическа субтизначимост е форма на съществуване на сътворителната уницентитална
субтиикономическа енергия* (performing unicentital subtieconomic energy)
(вж. субтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената
сътворителна
уницентитална
субтиикономическа
активност*
(performing unicentital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена сътворителна уницентитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна
уницентитална
субтиикономическа
потенциалност*
(performing
unicentital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност).
Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното уницентитално икореномическо субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителната икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ уницентитал-на икономическа значимост;
СТВ икономически уницентит
(СТВ уницентитално икономическо участие;
СТВ уницентитална икономическа
значимост)

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

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

СТВ уницентитал-на икономическа субтизначимост;
СТВ икономически субтиуницентит
(СТВ икономически диспотит)

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

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

СТВ уницентитална икономическа обтизначимост;
СТВ икономически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икономическа за-деленост;
СТВ уницентиталеникономически
интерес)

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

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

Фиг. 1. Сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното уницентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 сътворителната уницентитална икономическа субтизначимост са:
сътворителна възпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост* (performing reproductional unicentital economic subtisignificance),
сътворителна производствена уницентитална икономическа субтизначимост* (performing production unicentital economic subtisignificance), сътворителна разменна уницентитална икономическа субтизначимост* (performing exchange unicentital economic subtisignificance), сътворителна
разпределителна
уницентитална
икономическа
субтизначимост*
(performing distributional unicentital economic subtisignificance), сътворителна
потребителна
уницентитална
икономическа
субтизначимост*
(performing consumption unicentital economic subtisignificance), сътворителна
стопанствена
уницентитална
икономическа
субтизначимост*
(performing protoeconomizing unicentital economic subtisignificance), сътворителна следпроизводствена уницентитална икономическа субтизначимост* (performing post-production unicentital economic subtisignificance), сътворителна предипотребителна уницентитална икономическа субтизначимост* (performing before-consumption unicentital economic subtisignificance),
сътворителна посредническа уницентитална икономическа субтизначимост* (performing intermediationary unicentital economic subtisignificance), сътворителна бизнес икономическа субтизначимост* (performing business
unicentital economic subtisignificance), сътворителна алокативна уницентитална икономическа субтизначимост* (performing allocative unicentital
economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост* (individual performing
unicentital economic subtisignificance), фирмена сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост* (firm performing unicentital economic
subtisignificance), обществена сътворителна уницентитална икономическа
субтизначимост* (social performing unicentital economic subtisignificance) и
т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна уницентитална усвоявана икономическа
субтизначимост* (performing unicentital assimilated economic subtisignificance)
и сътворителна уницентитална създавана икономическа субтизначимост* (performing unicentital gived economic subtisignificance).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната уницентитална икономическа субтизначимост
са (1) сътворителна сустатитна уницентитална икономическа субтизначимост* (performing sustatitic unicentital economic subtisignificance) [същото
като сътворителен уницентитален икономически субтисустатит*
(performing unicentital economic subtisustatite)], (2) сътворителна субстатна
уницентитална икономическа субтизначимост* (performing substatum
unicentital economic subtisignificance) [същото като сътворителен уницентитален икономически субтисубстат* (performing unicentital economic subtisubstatum)], (3) сътворителна запасова уницентитална икономическа
субтизначимост* (performing stock unicentital economic subtisignificance) [същото като сътворителен уницентитален икономически субтизапас*
(performing unicentital economic subtistock)], (4) сътворителна сустатантна
уницентитална икономическа субтизначимост* (performing sustatantal
unicentital economic subtisignificance) [същото като сътворителен уницентитален икономически субтисустатант* (performing unicentital economic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталната икореномическа субтизначимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната 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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до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

Сътворителна
(пригодна)
УЦИСЗ
(сътворителен
уницентитален икономически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтипригодност}
(вид икономически специфант)

Сътворителна
(пригодна) сустатитна УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) субстатна УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) запасова УЦИСЗ

Сътворителна
(пригодна) сустатантна
УЦИСЗ

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икономически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икономически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИСЗ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИСЗ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтипригодност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтипригодност}

(вид специфант (вид специфант (вид специфант
на икономина икономина икономическа суперсчески сустит)
ческа субстантанта)
ция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Изпълнителна
(задоволяваща) УЦИСЗ
(изпълнителен
уницентитален икономически субти-субстантит)
[външно състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
УЦИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
УЦИСЗ

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
уницентитален
икономически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтиуницентит)

изпълнителен
запасов икономически субтиуницентит)

изпълнителен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[външно състояние на цялостното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИСЗ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИСЗ]

{сустатитна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икономическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икономически
сустит)

(вид форма на
икономическа
субстанция)

(вид форма на
икономическа
суперстанта)

(вид форма на
икономически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателна
(изгодна)
УЦИСЗ
(съзидателен
уницентитален икономически субтисуб-стантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИСЗ]
{уницентитална икономическа субтиизгодност}
(вид икономическо съдържание)

Съзидателна
(изгодна) сустатитна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) субстатна УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) запасова УЦИСЗ

Съзидателна
(изгодна) сустатантна
УЦИСЗ

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисустатит;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икономически
субтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икономически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икономически субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икономически субтиуницентит)

съзидателен
запасов икономически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икономически
субтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на външното същество на УЦИСЗ]

[вътрешно състояние на общото същество
на УЦИСЗ]

{сустатитна
{субстатна
уницентиуницентитална иконотална икономическа субти- мическа субтиизгодност}
изгодност}

{запасова уницентитална
икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
уницентитал-на икономическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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)

СЪТВОРИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing unicentital ecorenomic allotment) – същото като сътворителен икореномически обтиуницентит и като сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (performing unicentital ecotechnomic assignment) – същото като сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос и сътворителен
иконотехмически обтиуницентит.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛНА УНИЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing unicentital ecotechnomic allotment) – същото като сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос и сътворителен
иконотехмически обтиуницентит.
СЪТВОРИТЕЛНА
УНИЦЕНТИТАЛНА
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА
ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing unicentital ecounirenomic allotment) – същото като
сътворителен икоуниреномически обтиуницентит и като сътворително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing centital ecocorenomic allotment) – същото като сътворителен икокореномически обтицентит и като сътворително центитално икокореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ*
(performing centital economic allotment) – същото като сътворителна центитална икономическа обтизначимост и сътворителен икономически обтицентит.
СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ*
(performing centital economic significance) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икономически центит, (*) – сътворителен центитален икономически ингредиент, който количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сътворителен икономически субект
[на субективностен сътворителен икономически субект* (subjectivitical
performing economic subject)] за нейния сътворителен центитален
икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически
центит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство); общо понятие за сътворителна трансцентитална икономическа значимост и сътворителна инцентитална икономическа значимост
(той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за сътворителна центитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтицентит и като
сътворителен
икономически диспотант) и сътворителна центитална
икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически
обтицентит и като сътворителен центитален икономически интерес) (вж.
икономика); една от разновидностите на центиталната икономическа
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------разновидностите на центиталната икономическа значимост (вж.) и един от
конкретните изрази на икономическата сътвореност* (economic
performance), последното като общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо изпълнение* (economic
implementation); общо понятие за съзидателна центитална икономическа значимост и изпълнителна центитална икономическа значимост, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителната центитална икономическа значимост е форма на
съществуване на сътворителната центитална икономическа енергия
(performing centital economic energy) (вж. икономическа дейност) и отношение
на признаване на приложената сътворителна центитална икономическа
активност* (performing centital economic activity) (вж. икономическа активност). Тя е кинестично опредметена сътворителна центитална икономическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна центитална икономическа потенциалност* (performing centital economic
potentiality) (вж. икономическа потенциалност). Според субстантивностната
икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното центитално икореномическо участие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителната икономическа значимост (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителна центитална икономическа значимост, нейните разновидности и
нейното място сред разновидностите на сътворителното центитално икореномическо
участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сътворителната центитална икономическа значимост са (1) сътворителна центитална
икономическа субтиначимост (сътворителен икономически субтицентит) и
(2) сътворителна центитална икономическа обтизначимост (сътворителен
икономически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителната центитална икономическа значимост са: сътворителна възпроизводствена центитална икономическа значимост* (reproductional centital economic significance), сътворителна производствена
центитална икономическа значимост* (performing production centital
economic significance), сътворителна разменна центитална икономическа
значимост* (performing exchange centital economic significance), сътворителна разпределителна центитална икономическа значимост* (performing
distributional centital economic significance), сътворителна потребителна
центитална икономическа значимост* (performing consumption centital
economic significance), сътворителна стопанствена центитална икономическа значимост* (performing protoeconomizing centital economic significance),
сътворителна следпроизводствена центитална икономическа значимост*
(performing post-production centital economic significance), сътворителна предипотребителна центитална икономическа значимост* (performing
before-consumption centital economic significance), сътворителна посредническа центитална икономическа значимост* (performing intermediationary
centital economic significance), сътворителна бизнес икономическа значимост* (performing business centital economic significance), сътворителна алокативна центитална икономическа значимост* (performing allocative
centital economic significance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна
центитална икономическа значимост* (individual performing centital
economic significance), фирмена сътворителна центитална икономическа
значимост* (firm performing centital economic significance), обществена сътворителна центитална икономическа значимост* (social performing centital
economic significance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна центитална усвоявана икономическа значимост* (performing centital assimilated economic significance) и сътворителна центитална създавана икономическа значимост* (performing centital
gived economic significance).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната центитална икономическа значимост са (1)
сътворителна сустатитна центитална икономическа значимост* (performing sustatitic centital economic significance) [същото като сътворителен
центитален икономически сустатит* (performing centital economic
sustatite)], (2) сътворителна субстатна центитална икономическа значимост* (performing substatum centital economic significance) [същото като сътворителен центитален икономически субстат* (performing centital
economic substatum)], (3) сътворителна запасова центитална икономическа
значимост* (performing stock centital economic significance) [същото като сътворителен центитален икономически запас* (performing centital economic
stock)], (4) сътворителна сустатантна центитална икономическа значимост* (performing sustatantal centital economic significance) [същото като сътворителен центитален икономически сустатант* (performing centital
economic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икореномическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната центитална икономическа значимост и тяхното място сред разновидностите на центиталната икономическа значимост едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ЦТИЗ – центитална икономическа значимост)

Центитална
икономическа
значимост
(ЦТИЗ)
(центитален
икономически
субстантит)

Сустатитна
ЦТИЗ

Субстатна
ЦТИЗ

Запасова
ЦТИЗ

Сустатантна
ЦТИЗ

(центитален
икономически
сустатит;

(центитален
икономически
субстат;

(центитален
икономически
запас;

(центитален
икономически
сустатант;

сустатитен
икономически
центит)

субстатен икономически
центит)

запасов икономически
центит)

сустатитен
икономически
центит)

[цялостно същество на
ЦТИЗ]

[вътрешно същество на
ЦТИЗ]

[външно същество на
ЦТИЗ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИЗ]

(вид икономически сустит)

(вид икономическа субстанция)

вид икономическа суперстанта)

(вид икономически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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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до СЪТВОРИТЕЛНА 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
изгодност}

{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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБТИЗНАЧИМОСТ* (performing centital economic obtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икономически обтицентит, сътворителна центитална икономическа заделеност, сътворителен центитален икономически интерес, (*) – сътворителен центитален икономически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя субективновъзприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сътворителен икономически субект
[на субективностен сътворителен икономически субект* (subjectivitical
performing economic subject)] за нейния сътворителен центитален икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото
възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за сътворителна трансцен165
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------титална икономическа обтизначимост и сътворителна 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 сътвореност* (economic performance), последното като общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и икономическо
изпълнение* (economic implementation); общо понятие за съзидателна центитална икономическа обтизначимост и изпълнителна центитална икономическа обтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителната центитална икономическа обтизначимост е сътворителен икономически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субективностна сътворителна оценка или
още е обективно отражение на обективно-необходимата субективностна сътворителна оценка, т.е. е обективно-субективностна сътворителна икономическа оценка* (objectively-subjectivitical performing economic appraisement),
което е същото като субектностна сътворителна икономическа оценка*
(subjectiveneous performing economic appraisement). Сътворителната центиталната икономическа обтизначимост е форма на съществуване на сътворителната центитална обтиикономическа енергия* (performing centital
obtieconomic energy) (вж. обтиикономическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна центитална обтиикономическа активност* (performing centital obtieconomic activity) (вж. обтиикономическа
активност). Тя е кинестично опредметена сътворителна центитална обтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна
центитална обтиикономическа потенциалност* (performing centital
obtieconomic potentiality) (вж. обтиикономическа потенциалност). Според
субстантивностната икореномическа ингредиентност е една от разновидностите на сътворителното центитално икореномическо обтиучастие.
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителната икономическа обтизначимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ центитална
икономическа
значимост;
СТВ икономически центит
(СТВ центитално
икономическо
участие;
СТВ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителна центитална икономическа обтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното центитално икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителната центитална икономическа обтизначимост са: сътворителна възпроизводствена центитална икономическа обтизначимост* (performing reproductional centital economic obtisignificance), сътворителна производствена центитална икономическа обтизначимост*
(performing production centital economic obtisignificance), сътворителна разменна центитална икономическа обтизначимост* (performing exchange
centital economic obtisignificance), сътворителна разпределителна центитална икономическа обтизначимост* (performing distributional centital
economic obtisignificance), сътворителна потребителна центитална икономическа обтизначимост* (performing consumption centital economic
obtisignificance), сътворителна стопанствена центитална икономическа
обтизначимост*
(performing
protoeconomizing
centital
economic
obtisignificance), сътворителна следпроизводствена центитална икономическа обтизначимост* (performing post-production centital economic
obtisignificance), сътворителна предипотребителна центитална икономическа обтизначимост* (performing before-consumption centital economic
obtisignificance), сътворителна посредническа центитална икономическа
обтизначимост*
(performing
intermediationary
centital
economic
obtisignificance), сътворителна бизнес икономическа обтизначимост*
(performing business centital economic obtisignificance), сътворителна алокативна центитална икономическа обтизначимост* (performing allocative
centital economic obtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна
центитална икономическа обтизначимост* (individual performing centital
economic obtisignificance), фирмена сътворителна центитална икономическа обтизначимост* (firm performing centital economic obtisignificance),
обществена сътворителна центитална икономическа обтизначимост*
(social performing centital economic obtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна центитална усвоявана икономическа обтизначимост* (performing centital assimilated economic obtisignificance) и
сътворителна центитална създавана икономическа обтизначимост*
(performing centital gived economic obtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната центитална икономическа обтизначимост са
(1) сътворителна сустатитна центитална икономическа обтизначи168
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до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост* (performing sustatitic centital economic obtisignificance) [същото като
сътворителен центитален икономически обтисустатит* (performing
centital economic obtisustatite)], (2) сътворителна субстатна центитална
икономическа обтизначимост* (performing substatum centital economic
obtisignificance) [същото като сътворителен центитален икономически обтисубстат* (performing centital economic obtisubstatum)], (3) сътворителна
запасова центитална икономическа обтизначимост* (performing stock
centital economic obtisignificance) [същото като сътворителен центитален
икономически обтизапас* (performing centital economic obtistock)], (4) сътворителна сустатантна центитална икономическа обтизначимост*
(performing sustatantal centital economic obtisignificance) [същото като сътворителен центитален икономически обтисустатант* (performing centital
economic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икореномическа обтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работна (сметна) ЦТИОЗ
(работен центитален икономически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИОЗ]
{центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икономическа форма)

Работна (сметна) сустатитна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) субстатна
ЦТИОЗ

Работна (сметна) запасова
ЦТИОЗ

Работна (сметна) сустатантна
ЦТИОЗ

(работен центитален икономически обтисустатит;

(работен центитален икономически обтисубстат;

(работен центитален икономически обтизапас;

(работен центитален икономически обтисустатант;

работен сустатитен икономически обтицентит)

работен субстатен икономически обтицентит)

работен запасов
икономически
обтицентит)

работен сустатантен икономически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИОЗ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИОЗ]

{сустатитна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИОЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИОЗ

(творчески центитален икономически обтисустатит;

(творчески центитален икономически обтисубстат;

(творчески центитален икономически обтизапас;

(творчески центитален икономически обтисустатант;

творчески сустатитен икономически
обтицентит)

творчески субстатен икономически обтицентит)

творчески запасов икономически обтицентит)

творчески сустатантен икономически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИОЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИОЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИОЗ]

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

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

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

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)

СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБТИЗНАЧИМОСТ* (performing centital economic subtisignificance) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икономически субтицентит,
сътворителен икономически диспотант, (*) – сътворителен центитален икономически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя субективно-възприеманото значение (важността), давано от някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икономически субект [на субективностен сътворителен икономически субект*
(subjectivitical performing economic subject)] за нейния сътворителен центитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтицентит) в икотехномическото възпроизводство (респ. във икореномическото възпроизводство) (вж. икономика); общо понятие за сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост и сътворителна ин176
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитална икономическа субтизначимост (той е или едното, или другото, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство); една от разновидностите на
центиталната икономическа субтизначимост (вж.) и един от конкретните
изрази на икономическата сътвореност* (economic performance), последното
като общо понятие за икономическа съзидателност* (economic makingness) и
икономическо изпълнение* (economic implementation); общо понятие за съзидателна центитална икономическа субтизначимост и изпълнителна центитална икономическа субтизначимост, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителната
центитална икономическа субтизначимост е сътворителен икономически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субективностна сътворителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субективностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-субективностна
сътворителна икономическа оценка* (subjectively-subjectivitical performing
economic appraisement), което е същото като субективистична сътворителен
икономическа оценка* (subjectivistical economic appraisement). Сътворителната центиталната икономическа субтизначимост е форма на съществуване
на сътворителната центитална субтиикономическа енергия* (performing
centital subtieconomic energy) (вж. субтиикономическа дейност) и отношение
на признаване на приложената сътворителна центитална субтиикономическа активност* (performing centital subtieconomic activity) (вж. субтиикономическа активност). Тя е кинестично опредметена сътворителна центитална субтиикономическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
сътворителна
центитална
субтиикономическа
потенциалност*
(performing centital subtieconomic potentiality) (вж. субтиикономическа потенциалност). Според субстантивностната икореномическа ингредиентност е
една от разновидностите на сътворителното центитално икореномическо
субтиучастие. Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителната икономическа субтизначимост (вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ центитална
икономическа
значимост;
СТВ икономически центит
(СТВ центитално
икономическо
участие;
СТВ центитална
икономическа значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворителна центитална икономическа субтизначимост, нейните разновидности и нейното място сред разновидностите на сътворителното центитално икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 сътворителната центитална икономическа субтизначимост са:
сътворителна възпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (performing reproductional centital economic subtisignificance), сътворителна производствена центитална икономическа субтизначимост*
(performing production centital economic subtisignificance), сътворителна разменна центитална икономическа субтизначимост* (performing exchange
centital economic subtisignificance), сътворителна разпределителна центитална икономическа субтизначимост* (performing distributional centital
economic subtisignificance), сътворителна потребителна центитална икономическа субтизначимост* (performing consumption centital economic
subtisignificance), сътворителна стопанствена центитална икономическа
субтизначимост*
(performing
protoeconomizing
centital
economic
subtisignificance), сътворителна следпроизводствена центитална икономическа субтизначимост* (performing post-production centital economic
subtisignificance), сътворителна предипотребителна центитална икономическа субтизначимост* (performing before-consumption centital economic
subtisignificance), сътворителна посредническа центитална икономическа
субтизначимост*
(performing
intermediationary
centital
economic
subtisignificance), сътворителна бизнес икономическа субтизначимост*
(performing business centital economic subtisignificance), сътворителна алокативна центитална икономическа субтизначимост* (performing allocative
centital economic subtisignificance) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална сътворителна
центитална икономическа субтизначимост* (individual performing centital
economic subtisignificance), фирмена сътворителна центитална икономическа субтизначимост* (firm performing centital economic subtisignificance),
обществена сътворителна центитална икономическа субтизначимост*
(social performing centital economic subtisignificance) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворителна центитална усвоявана икономическа субтизначимост* (performing centital assimilated economic subtisignificance) и
сътворителна центитална създавана икономическа субтизначимост*
(performing centital gived economic subtisignificance).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителната центитална икономическа субтизначимост са
(1) сътворителна сустатитна центитална икономическа субтизначи179
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мост* (performing sustatitic centital economic subtisignificance) [същото като
сътворителен центитален икономически субтисустатит* (performing
centital economic subtisustatite)], (2) сътворителна субстатна центитална
икономическа субтизначимост* (performing substatum centital economic
subtisignificance) [същото като сътворителен центитален икономически
субтисубстат* (performing centital economic subtisubstatum)], (3) сътворителна запасова центитална икономическа субтизначимост* (performing
stock centital economic subtisignificance) [същото като сътворителен центитален икономически субтизапас* (performing centital economic subtistock)],
(4) сътворителна сустатантна центитална икономическа субтизначимост* (performing sustatantal centital economic subtisignificance) [същото като
сътворителен центитален икономически субтисустатант* (performing
centital economic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталната икореномическа субтизначимост едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителната 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Творческа (ползваема) сустатитна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) субстатна ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) запасова ЦТИСЗ

Творческа (ползваема) сустатантна ЦТИСЗ

(творчески центитален икономически субтисустатит;

(творчески центитален икономически субтисубстат;

(творчески центитален икономически субтизапас;

(творчески центитален икономически субтисустатант;

творчески сустатитен икономически субтицентит)

творчески субстатен икономически субтицентит)

творчески запасов икономически субтицентит)

творчески сустатантен икономически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИСЗ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИСЗ]

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

{сустатитна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икономическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икономическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икономически
сустит)

(разновидност
на форма на
икономическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икономическа
суперстанта)

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

Изпълнителна
(задоволяваща) ЦТИСЗ
(изпълнителен
центитален
икономически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИСЗ]
{центитална
икономическа
субтизадоволеност}
(вид икономическа форма)

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатитна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
субстатна
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
запасова
ЦТИСЗ

Изпълнителна
(задоволяваща)
сустатантна
ЦТИСЗ

(изпълнителен
центитален
икономически
субтисустатит;

(изпълнителен
центитален икономически
субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икономически
субтизапас;

(изпълнителен
центитален икономически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икономически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икономически субтицентит)

изпълнителен
запасов икономически субтицентит)

изпълнителен
сустатантен икономически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИСЗ]

[външно 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 СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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
субтиизгодност}

{запасова центитална икономическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икономическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икономически сустит)

(вид съдържание на икономическа субстанция)

(вид съдържание на икономическа суперстанта)

(вид съдържание на икономически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА 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)

СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing centital ecorenomic allotment) – същото като сътворителен
икореномически обтицентит и като сътворително центитално икореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДАДЕНОСТ* (performing centital ecotechnomic assignment) – същото като сътворителен центитален икотехномически обтипринос и сътворителен иконотехмически обтицентит.
СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing centital ecotechnomic allotment) – същото като сътворите-
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File: от СЪТВОРИТЕЛНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ
до СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен центитален икотехномически обтипринос и сътворителен иконотехмически обтицентит.
СЪТВОРИТЕЛНА ЦЕНТИТАЛНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ЗАДЕЛЕНОСТ* (performing centital ecounirenomic allotment) – същото като сътворителен икоуниреномически обтицентит и като сътворителен центитално
икоуниреномическо обтиучастие.

188

410

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (performing ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа
ингредиентност), сътворителен икокореномически обтисубстантит, сътворителна икокореномическа заделеност (*) – икокореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сътворителен икокореномически субект [на субстантивностен сътворителен икокореномически субект* (substantivitical performing ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от сътворителна икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтисубективит и
сътворителен икономически интерес) и сътворителен икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтиобективит и
като сътворителна икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за
сътворителна икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за сътворително икономическа обтизначимост и сътворителен икотехномически обтипринос) и
сътворително икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сътворителната икономическа обтизначимост е сътворителна икономическа оценка на сътворителния
икотехномически обтипринос; една от разновидностите на икокореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата
сътвореност* (ecocorenomic performance), последното като общо понятие за
икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); общо понятие за съзидателно икокореномическо обтиучастие и изпълнително икокореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Сътворителното икокореномическо обтиучастие е сътворителен икокореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна
оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сътворителна икокореномическа оценка* (objectively-substantivitical performing ecocorenomic appraisement). Сътворителното икокореномическо обтиучастие е форма на
съществуване на сътворителната обтиикокореномическа енергия*
(performing obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената сътворителна обтиикокореноми1
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа активност* (performing obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна
обтиикокореномическа
потенциалност*
(performing
obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Сътворителното икокореномическо обтиучастие е обективен сътворителен икокореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сътворителен икокореномически ингредиент* (objectively-indispensable performing
ecocorenomic ingredient) [на обективно-изискван сътворителен икокореномически ингредиент* (objectively-required performing ecocorenomic ingredient)]
и в частност – на обективно-необходимо сътворително икокореномическо
участие* (objectively-indispensable performing ecocorenomic participation
(share)) [на обективно-изисквано сътворителен икокореномическо участие* (objectively-required performing ecocorenomic participation (share)]. Посвоята природа той е оптимален сътворителен икокореномически ингредиент* (optimal performing ecocorenomic ingredient) [в частност оптимално
сътворително икокореномическо участие* (optimal performing 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 сътворително
икокореномическо участие* (individual objectively-indispensable performing
ecocorenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо сътворително икокореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо
сътворително икокореномическо участие* (firm objectively-indispensable
performing ecocorenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо
сътворително икокореномическо участие), обществено обективнонеобходимо сътворително икокореномическо участие* (social objectivelyindispensable performing ecocorenomic participation (share)) (съкратено: общественонеобходимо сътворително икокореномическо участие и т.н.

2
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Икокореномическото обтиучастие акцентира върху дейността на сътворителния икокореномически субект, който формира структурата на сътворителния икокореномически обтиингредиент, последният в качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между икокореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на сътворителното икокореномическо обтиучастие са: (1) сътворително трансцентитално
икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икокореномически обтитрансцентит, същото като сътворителна икокореномическа зададеност и като сътворителна икокореномическа заделеност), (2) сътворително
инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен
икокореномически обтиинцентит и като сътворителна инцентитална икокореномическа заделеност), (3) сътворително центитално икокореномическо
обтиучастие (същото като сътворителен икокореномически обтицентит и
като сътворителен центитална икокореномическа заделеност), (4) сътворително уницентитално икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икокореномически обтиуницентит и като сътворителна уницентитална икокореномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сътворително икокореномическо обтиучастие обикновено се
подразбира сътворителното трансцентитално икокореномическо обтиучастие.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ трансцентитал-но икокореноми-ческо участие;
СТВ икокореномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномическо участие)

СТВ инцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномически инцентит
(СТВ инцентитално икокореномическо участие)

СТВ центитално
икокореномическо участие;
СТВ икокореномически центит
(СТВ центитално
икокореномическо участие)

СТВ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтитрансцентит
(СТВ икокореномическа ценностност;
СТВ икокореномическа отдаденост)

СТВ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтиинцентит
(СТВ икокореномическа феност)

СТВ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтицентит
(СТВ икокореномически диспотант)

СТВ трансцентитално
икокореномическо
обтиучастие;
СТВ икокореномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СТВ икокореномическа заделеност)

СТВ инценти-

СТВ центитално

тално икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореноми-чески обтиинцентит

икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореноми-чески обтицентит
(СТВ центитална
икокореномическа
заделеност)

(СТВ инцентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сътворителното икокореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ икореномическо участие;
СТВ икореномически субстантит

СТВ икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреноми-чески субстантит

СТВ икокореномическо участие;
СТВ икокореномически субстантит

СТВ икореномическо
субтиучастие;
СТВ икореномически
субтисубстантит;
СТВ икореномическа
реализираност

СТВ икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномичес-и субтисубстантит;
СТВ икоуниреномическа реализираност

СТВ икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтисубстантит;
СТВ икокореномическа реализираност

СТВ икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтисубстантит;
СТВ икореномическа заделеност

СТВ икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтисубстантит;
СТВ икоуниреномическа заделеност

СТВ икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтисубстантит;
СТВ икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Сътворително икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СТВ
– сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното икокореномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРОУ – икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделeност}

Уницентитално ИКРОУ

Трансцентитално ИКРОУ

Инцентитално
ИКРОУ

Центитално
ИКРОУ

(икокореномически обтиуницентит)

(икокореномически обтитрансцентит)

(икокореномически обтиинцентит)

(икокореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРОУ]

[вътрешна определеност на
ИКРОУ]

[външна определеност на
ИКРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРОУ]

{уницентитална икокореномическа заделеност}

{трансцентитална икокореномическа
заделеност}

{инцентитална икокореномическа заделеност}

{центитална
икокореномическа заделеност}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{сътвортелна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически обтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически обтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{сътворителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа обтипригодност}

трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икокореномиикокореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИКРОУ]
{работна икокореномическа
заделeност;
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРОУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРОУ

Работно (сметно) центитално
ИКРОУ

(работен икокореномически
обтиуницентит)

(работен икокореномически
обтитрансцентит)

(работен икокореномически
обтиинцентит)

(работен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРОУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРОУ]

{работна уницентитална
икокореномическа заделеност;

{работна
трансцентитална икокореномическа заделеност;

{работна инцентитална
икокореномическа заделеност;

{работна центитална икокореномическа
заделеност;

уницентитална икокореномическа сметна обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{творческа
икокореномическа заделeност;
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРОУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРОУ

Творческа (ползваемо) центитално ИКРОУ

(творчески икокореномически
обтиуницентит)

(творчески икокореномически
обтитрансцентит)

(творчески икокореномически
обтиинцентит)

(творчески икокореномически
обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа заделеност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{творческа
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{творческа
центитална
икокореномически заделеност;

уницентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРОУ]
{изпълнителна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИКРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа обтизадоволеност}

центитална
икокореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРОУ]
{съзидателна
икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически обтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа обтиизгодност}

центитална
икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРОУ
(унисъзидателен икокореномически
обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИКРОУ]
{унисъзидателна икокореномическа заделeност;
икокореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРОУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРОУ
ИКРОУ

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиуни- чески обтитранцентит)
сцентит)

(унисъзидателен (унисъзидателен
икокореномиикокореномически обтиинчески обтиценцентит)
тит)

[цялостно състояние на цялостната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на вътрешната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на външната определеност на
ИКРОУ]

[цялостно състояние на общата определеност
на ИКРОУ]

{унисъзидателна уницентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна трансцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна инцентитална икокореномическа
заделеност;

{унисъзидателна центитална икокореномическа заделеност;

уницентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

трансцентитална икокореномическа обтиудовлетвореност}

инцентитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

центитална
икокореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически диспозит)

(вид специфит
на икокореномическа същност)

(вид специфит
на икокореномическо явление)

(вид специфит
на икокореномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното икокореномическо обтиучастие са: сътворително възпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (performing reproductional ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително производствено икокореномическо обтиучастие* (performing production ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително разменно икокореномическо обтиучастие* (performing exchange ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сътворително разпределително икокореномическо обтиучастие* (performing distributional ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително
потребително икокореномическо обтиучастие* (performing consumption
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително стопанствено икокореномическо обтиучастие* (performing protoeconomizing ecocorenomic ob12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tiparticipation (obtishare)), сътворително следпроизводствено икокореномическо обтиучастие* (performing post-production ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително предипотребително икокореномическо обтиучастие* (performing before-consumption ecocorenomic obtiparti-cipation (obtishare)), сътворително посредническо икокореномическо обтиучастие* (performing intermediationary ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително бизнес икокореномическо обтиучастие* (performing business ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително алокативно икокореномическо обтиучастие* (performing allocative ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително икокореномическо
обтиучастие* (individual performing ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
фирмено сътворително икокореномическо обтиучастие* (firm performing
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сътворително икокореномическо обтиучастие* (social performing ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително усвоявано икокореномическо обтиучастие*
(performing assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtishare)) и сътворително създавано икокореномическо обтиучастие* (performing gived ecocorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното икокореномическо обтиучастие са (1) сътворително сустатитно икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икокореномически обтисустатит), (2) сътворително субстатно икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икокореномически
обтисубстат), (3) сътворително запасово икокореномическо обтиучастие
(същото като сътворителен икокореномически обтизапас), (4) сътворително
сустатантно икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен
икокореномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сътворителното икокореномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото обтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРОУ –
икокореномическо обтиучастие)

Икокореномическо обтиучастие
(ИКРОУ)
(икокореномически обтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРОУ
(сътворителен
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРОУ]
{икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРОУ

Субстатно
ИКРОУ

Запасово
ИКРОУ

Сустатантно
ИКРОУ

(икокореномически обтисустатит)

(икокореномически обтисубстат)

(икокореномически обтизапас)

(икокореномически обтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРОУ]

[вътрешно същество на
ИКРОУ]

[външно същество на
ИКРОУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРОУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИКРОУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРОУ

(сътворителен
икокореномически обтисустатит)

(сътворителен
икокореномически обтисубстат)

(сътворителен
икокореномически обтизапас)

(сътворителен
икокореномически обтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРОУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтипригодност}

{субстатна
икокореномическа обтипригодност}

{запасова икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИКРОУ
(работен икореномически
обтисубстантит)

Работно (сметно) сустатитно
ИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРОУ

(работен икокореномически обтисустатит)

(работен икокореномически
обтисубстат)

(работен икокореномически
обтизапас)

(работен икокореномически обтисустатант)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРОУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна обти- мическа сметзадоволеност}
на обтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

[работно вън- [работно външно състояние шно състояние
на
на цялостното
ИКРОУ]
същество на
ИКРОУ]
{икокореномическа сметна {сустатитна
обтизадоволе- икокореноминост}
ческа сметна
обтизадово(разновидност
леност}
на икокореномическа фор(разновидност
ма)
на форма на
икокореномически сустит)

{субстатна
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРОУ
(творчески
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРОУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРОУ

(творчески
икокореномически обтисустатит)

(творчески икокорено-мически
обтисубстат)

(творчески икокореномически
обтизапас)

(творчески икокореномически
обтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРОУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

16

(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо) ИКРОУ
(изпълнителен
икокореномически обтисубстантит)
{икокореномическа обтизадоволеност}
[външно състояние на
ИКРОУ]
(вид икокореномическа форма)

Съзидателно
(изгодно)
ИКРОУ
(съзидателен
икокореномически обтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРОУ]
{икокореномическа обтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИКРОУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРОУ

(изпълнителен
икокореномически обтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически обтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически обтизапас)

(изпълнителен
икокореномически обтисустатант)

[външно състо-яние на
цялост-ното
същество на
ИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИКРОУ]

[външно състоя- [външно състоние на външното яние на общото
същество на
същество на
ИКРОУ]
ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
икокореномическа обтизадоволеност}

{запасова икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
(вид форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Съзидателно
(изгодно)
сустатитно
ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРОУ

(съзидателен
икокореномически обтисустатит)

(съзидателен
икокореномичес-ки обтисубстат)

(съзидателен
икокореномически обтизапас)

(съзидателен
икокореномически обтисустатант)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИКРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИКРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРОУ]

{сустатитна
икокореномическа обтиизгодност}

{субстатна
икокореномическа обтиизгодност}

{запасова икокореномическа
обтиизгодност}

{сустатантна икокореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРОУ
татно ИКРОУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРОУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидате- мически обтимически обтилен икокоресустатит)
субстат)
номически
[цялостно съсобтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на
тояние на
ИКРОУ]
ИКРОУ]
ИКРОУ]
{сустатитна
{субстатна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа обтиуческа обтиуческаобти
довлетворедовлетвореудовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически 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)

СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (performing ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
сътворително икокореномическо обтиучастие;
сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие;
сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
сътворително уницентитално икокореномическо обтиучастие;
сътворително центитално икокореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(performing ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икокореномически субтисубстантит, (*) – икокореномически ингредиент, който като субективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сътворителен икокореномически
субект [на субстантивностен сътворителен икокореномически субект*
(substantivitical performing ecocorenomic subject)] във икокореномическото въз18
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------производство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сътворителна икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтисубективит) и сътворителен икотехномически
субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтиобективит)
(както и общо понятие за сътворително икореномическо субтиучастие (в т.ч.
и за сътворителна икономическа субтизначимост и сътворителен икотехномически субтипринос) и сътворително икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сътворителната икономическа субтизначимост е икономическа оценка на
сътворителния икотехномически субтипринос; една от разновидностите на
икокореномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на
икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic performance), последното
като общо понятие за икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation);
общо понятие за съзидателно икокореномическо субтиучастие и изпълнително икокореномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното
икокореномическо субтиучастие е сътворителен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата
субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна
сътворителна икокореномическа оценка* (subjectively-substantivitical performing ecocorenomic appraisement). Сътворителното икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на сътворителната субтиикокореномическа енергия* (performing subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна субтиикокореномическа активност* (performing subtiecocorenomic
activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна субтиикокореномическа потенциалност* (performing subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Сътворителното икокореномическо субтиучастие акцентира върху
дейността на сътворителния икокореномически субект, който формира структурата на сътворителния икокореномически субтиингредиент, последният в
качеството му на икокореномически диспозант (т.е. като съотношение между
икокореномическа същност и икреномическо явление). В този смисъл (според
19
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиентната същностна икономическа стратификационност) разновидности на сътворителното икокореномическо субтиучастие са: (1) сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтитрансцентит и същото като сътворителен икокореномическа ценностност и като сътворителна икокореномическа
отдаденост), (2) сътворително инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтиинцентит и като
сътворителна икокореномическа феност), (3) сътворително центитално
икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтицентит и като сътворителен икокореномически диспотант), (4)
сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото като
сътворителен икокореномически субтиуницентит и като сътворителен икокореномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго,
под сътворително икокореномическо субтиучастие обикновено се подразбира
сътворителното трансцентитално икокореномическо субтиучастие.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

СТВ трансцентитал-но икокореноми-ческо участие;
СТВ икокореномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномическо участие)

СТВ инцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномически инцентит
(СТВ инцентитално икокореномическо участие)

СТВ центитално
икокореномическо участие;
СТВ икокореномически центит
(СТВ центитално
икокореномическо участие)

СТВ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтитрансцентит
(СТВ икокореномическа ценностност;
СТВ
икокореномичес-ка
отдаденост)

СТВ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореноми-чески субтиин-центит
(СТВ икокореномическа феност)

СТВ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтицентит
(СТВ икокореномически диспотант)

СТВ трансцентитално
икокореномическо
обтиучастие;
СТВ икокореномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СТВ икокореномическа заделеност)

СТВ инцентитално икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икокореномическа заделеност)

СТВ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтицентит
(СТВ центитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сътворителното икокореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ икореномическо участие;
СТВ икореномически субстантит

СТВ икореномическо
субтиучастие;
СТВ икореномически
субтисубстантит;
СТВ икореномическа
реализираност

СТВ икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтисубстантит;
СТВ икореномическа заделеност

СТВ икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически субстантит

СТВ икокореномическо участие;
СТВ икокореномически субстантит

СТВ икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномичес-ки субтисубстантит;

СТВ икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтисубстантит;

СТВ икоуниреномическа реализираност

СТВ икокореномическа реализираност

СТВ икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтисубстантит;
СТВ икоуниреномическа заделеност

СТВ икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтисубстантит;
СТВ икокореномическа заделеност

Фиг. 2. Сътворително икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СТВ
– сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното икокореномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРСУ – икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)
{икокореномическа реализираност}

Уницентитално ИКРСУ

Трансцентитално ИКРСУ

Инцентитално
ИКРСУ

Центитално
ИКРСУ

(икокореномически субтиуницентит)

(икокореномически субтитрансцентит)

(икокореномически субтиинцентит)

(икокореномически субтицентит)

[цялостна определеност на
ИКРСУ]

[вътрешна определеност на
ИКРСУ]

[външна определеност на
ИКРСУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРСУ]

{уницентитална икокореномическа реализираност;

{трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{инцентитална икокореномическа реализираност;

{центитална
икокореномическа реализираност;

икокореномически диспотит}

икокореномическа отдаденост}

икокореномическа феност}

икокореномически диспотант}

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

(вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие за състояние на
ИКРСУ]
{сътворителна икокореномическа реализираност;
икокореномимическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) трансцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) центитално
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтиуницентит)

(сътворителен
икокореномически субтитрансцентит)

(сътворителен
икокореномически субтиинцентит)

(сътворителен
икокореномически субтицентит)

[общо състоя[общо състояние
ние на цялостна вътрешната
ната определе- определеност на
ност на ИКРСУ]
ИКРСУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[общо състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{сътворителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{сътворителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{сътворителна {сътворителинцентитална на центиталикокореномина икокореноческа реализи- мическа реалираност;
зираност;

сътворителен
икокореномически диспотит;

сътворителна
икокореномическа отдаденост;

сътворителна
икокореномическа феност;

сътворителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтипригодност}

трансцентитална икокореномическа субтипригодност}

инцентитална
икокореномическа субтипригодност}

центитална
икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икуниореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант на икокореномически
диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
ИКРСУ]
{работна икокореномическа реализираност;
икокореномическа сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРСУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРСУ

Работно (сметно) центитално ИКРСУ

(работен икокореномически
субтиуницентит)

(работен икокореномически
субтитрансцентит)

(работен икокореномически
субтиинцентит)

(работен икокореномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРСУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРСУ]

{работна уницентитална
икокореномическа реализираност;

{работна
трансцентитална икокореномическа реализираност;

{работна инцентитална
икокореномическа реализираност;

{работна центитална икокореномическа
реализираност;

работен икокореномически
диспотит;

работна икокореномическа
отдаденост;

работна икокореномическа
феност;

работен икоуниреномически диспотант;

уницентитална икокореномическа сметна субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
сметна субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{творческа
икокореномическа реализираност;
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИКРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
центитално
ИКРСУ

(творчески икокореномически
субтиуницентит)

(творчески икокореномически
субтитрансцентит)

(творчески икокореномически
субтиинцентит)

(творчески
икокореномичес-ки субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{творческа
уницентитална икокореномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{творческа инцентитална
икокореномическа реализираност;

{творческа
центитална
икокореномическа реализираност;

творчески икокореномически
диспотит;

творческа икокореномическа
отдаденост;

творческа икокореномическа
феност;

творчески
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа същност)

(разновидност
на форма на
икокореномическо явление)

(разновидност
на форма на
икокореномически диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Изпълнително (задоволяващо) ИКРСУ
(изпълнителен икокореномически
субтисубстантит)
[външно състояние на
ИКРСУ]
{изпълнителна икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтиуницентит)

(изпълнителен
икокореномически субтитрансцентит)

(изпълнителен
икокореномически субтиинцентит)

(изпълнителен
икокореномически
субтицен-тит)

[външно състояние на цялостната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на външната определеност на ИКРСУ]

[външно състояние на общата
определеност
на ИКРСУ]

{изпълнителна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{изпълнителна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{изпълнителна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{изпълнителна центитална икокореноми-ческа реализи-раност;

изпълнителен
икокореномически диспотит;

изпълнителна
икокореномическа отдаденост;

изпълнителна
икокореномическа феност;

изпълнителен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтизадоволеност}

трансцентитална икокореномическа
субтизадоволеност}

инцентитална
икокореномическа субтизадоволеност}

центитална
икокореномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически диспозит)

(вид форма на
икокореномическа същност)

(вид форма на
икокореномическо явление)

(вид форма на
икокореномически диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИКРСУ]
{съзидателна
икокореномическа реализираност;
икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) центитално
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтиуницентит)

(съзидателен
икокореномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икокореномически субтиинцентит)

(съзидателен
икокореномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИКРСУ]

[вътрешно състояние на обща-та определеност на
ИКРСУ]

{съзидателна
уницентитална икокореномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икокореномическа
реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икокореномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икокореномическа реализираност;

съзидателен
икокореномически диспотит;

съзидателна
икокореномическа отдаденост;

съзидателна
икокореномическа феност;

съзидателен
икокореномически диспотант;

уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

инцентитална
икокореномическа субтиизгдоност}

центитална
икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически диспозит)

(вид съдържание на икокореномическа същност)

(вид съдържание на икокореномическо явление)

(вид съдържание на икокореномически диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) инцентитално ИКРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) центитално ИКРСУ

Унисъзидател- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидатеикокореномиикокореномиикокореномилен икокорено (удовлетвочески
субтиучески
субтитчески
субтиинномически
субряващо)
ницентит)
рансцентит)
центит)
тицентит)
ИКРСУ
[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно със[цялостно със(унисъзидатетояние
на
цяяние
на
вътрештояние
на
вънтояние на облен икокорелостната опрената определешната опредеща-та опреденомически
деленост
на
ност
на
ИКРСУ]
леност
на
леност на
субтисубстанИКРСУ]
ИКРСУ]
ИКРСУ]
тит)
{унисъзида[цялостно със- {унисъзидател- {унисъзидател- {унисъзидателна
трансценна
уницентина
инцентителна
центитояние на
титална
икотална икокотална икокотална икокоИКРСУ]
кореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
{унисъзидател- реализираност; реализираност; реализираност;
реализирана икокореноност;
мическа реалиунисъзидатеунисъзидателунисъзидателунисъзидатезираност;
лен икокоренона икокоренона икокорено- лен икокореномически дисикокореномическа отдамическа фемически диспотит;
мическа субденост;
ност;
потант;
тиудовлетвоуницентиталтрансцентиинцентитална
центитална
реност}
на икокоренотална икокоикокореномиикокореномическа субтиреномическа
(вид икокореческа субтиумическа субудовлетвореномически спесубтиудовлетдовлетворетиудовленост}
цифит)
вореност}
ност}
твореност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокореномина икокоренона икокореномически диспо- ческа същност)
мическо явлемически диспозит)
ние)
зант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното икокореномическо субтиучастие са: сътворително възпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (performing
reproductional ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително производствено икокореномическо субтиучастие* (performing production ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разменно икокореномическо субтиучастие* (performing exchange ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително разпределително икокореномическо субтиу29
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------частие* (performing distributional ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сътворително потребително икокореномическо субтиучастие* (performing consumption ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително
стопанствено икокореномическо субтиучастие* (performing protoeconomizing ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително следпроизводствено икокореномическо субтиучастие* (performing post-production
ecocorenomic
subtiparticipation
(subtishare)),
сътворително
предипотребително икокореномическо субтиучастие* (performing beforeconsumption ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително посредническо икокореномическо субтиучастие* (performing intermediationary
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес икокореномическо субтиучастие* (performing business ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително алокативно икокореномическо субтиучастие*
(performing allocative ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуално сътворително икокореномическо субтиучастие* (individual
ecocorenomic performing subtiparticipation (subtishare)), фирмено сътворително икокореномическо субтиучастие* (firm performing ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сътворително икокореномическо субтиучастие* (social performing ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително усвоявано икокореномическо субтиучастие* (performing assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и сътворително създавано икокореномическо субтиучастие* (performing gived
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното икокореномическо субтиучастие са (1) сътворително сустатитно икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтисустатит), (2) сътворително субстатно
икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтисубстат), (3) сътворително запасово икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтизапас), (4) сътворително сустатантно икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сътворителното икокореномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икокореномическото субтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИКРСУ –
икокореномическо субтиучастие)

Икокореномическо субтиучастие
(ИКРСУ)
(икокореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРСУ
(сътворителен
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на ИКРСУ]
{икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сустатитно
ИКРСУ

Субстатно
ИКРСУ

Запасово
ИКРСУ

Сустатантно
ИКРСУ

(икокореномически субтисустатит)

(икокореномически субтисубстат)

(икокореномически субтизапас)

(икокореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИКРСУ]

[вътрешно същество на
ИКРСУ]

[външно същество на
ИКРСУ]

[общо понятие
за същество
на ИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореномически сустант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИКРСУ

Сътворител-но
(пригодно) запасово ИКРСУ

Сътворително
(пригодно)
сустатантно
ИКРСУ

(сътворителен
икокореномически субтисустатит)

(сътворителен
икокореномически субтисубстат)

(сътворителен
икокореномически субтизапас)

(сътворителен
икокореномически субтисустатант)

[общо състояние на цялостното същество
на ИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на външното
същество на
ИКРСУ]

[общо състояние на общото
съ-щество на
ИКРСУ]

{сустатитна
икокореномическа субтипригодност}

{субстатна
икокореномическа субтипригодност}

{запасова икокореномическа
субтипригодност}

{сустатантна икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант на икокореномически
сустит)

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
ИКРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРСУ

Работно (сметно) запасово
ИКРСУ

Работно (сметно) сустатантно ИКРСУ

(работен икокореномически субтисустатит)

(работен икокореномически
субтисубстат)

(работен икокореномически
субтизапас)

(работен икокореномически субтисустатант)

[работно вън[работно вън- шно състояние
шно състояние на цялостното
на
същество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{икокореноми- {сустатитна
ческа сметна икокореномисубтизадовоческа сметна
леност}
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокорено- (разновидност
мическа форна форма на
ма)
икокореномически сустит)

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИКРСУ]

[работно външно [работно външсъстояние на
но състояние
външното съна общото същество на
щество на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{запасова ико{сустатанткореномическа
на икокореносметна субти- мическа сметзадоволеност}
на субтизадоволеност}
(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

Работно (сметно) ИКРСУ
(работен икокореномически субтисубстантит)

{субстатна
икокореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИКРСУ
(творчески
икокореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
ИКРСУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИКРСУ

(творчески
икокореномически субтисустатит)

(творчески икокореномически
субтисубстат)

(творчески икокореномически
субтизапас)

(творчески икокореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състоя-ние на
цялостното
същество на
ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИКРСУ]

[творческо външно състояние
на външното
същество на
ИКРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИКРСУ]

{сустатитна
{субстатна
икокореномиикокореномическа ползвае- ческа ползваема
ма субтизадо- субтизадоволеволеност}
ност}

{запасова икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна икокореноми-ческа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
(разновидност
на форма на
на форма на
икокореномичес- икокореномика суперстанта) чески сустант)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИКРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИКРСУ

Изпълнител-но
(задоволяващо) сустатантно ИКРСУ

(изпълнителен
икокореномически субтисустатит)

(изпълнителен
икокореномически субтисубстат)

(изпълнителен
икокореномически субтизапас)

(изпълнителен
икокореномически субтисустатант)

[външно 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИКРСУ
(съзидателен
икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
ИКРСУ]
{икокореномическа субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИКРСУ

(съзидателен
икокореномически субтисустатит)

(съзидателен
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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- но (удовлетвоУнисъзидател- ряващо) суста- рява-що) субсно (удовлеттитно ИКРСУ
татно ИКРСУ
воряващо)
(унисъзидател- (унисъзидателИКРСУ
ен икокореноен икокорено(унисъзидатемически субмически субтилен икокоретисустатит)
субстат)
номически
[цялостно съссубтисубстан- [цялостно състояние
на
цятояние на въттит)
лостното сърешното същес[цялостно съсщество на
тво на ИКРСУ]
тояние на
ИКРСУ]
ИКРСУ]
{субстатна
{сустатитна
{икокореноми- икокореномиикокореномическа субтиу- ческа субтиуческасубти
довлетвореудовлетворедовлетвореност}
ност}
ност}
(вид икокоре- (вид специфит (вид специфит
номически спе- на икокорено- на икокореномицифит)
ческа субстанмически сусция)
тит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИКРСУ

Унисъзида-телно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРСУ

(унисъзидателен икокореномически субтизапас)

(унисъзидателен икокореномически субтисустатант)

[цялостно състояние на външното същество
на ИКРСУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИКРСУ]

{запасова икокореномическа
субтиудовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (performing ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
сътворително икокореномическо субтиучастие;
сътворително инцентитално икокореномическо субтиучастие;
сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие;
сътворително центитално икокореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (performing ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икокореномически субстантит, (*) – икокореномически
ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен
икокореномически субект [на субстантивностен сътворителен икокореномически субект* (substantivitical ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономи36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа дизюнкция) от сътворителна икономическа значимост (същото като
сътворителен икономически субективит) и сътворителен икотехномически
принос (същото като сътворителен икотехномически обективит) (както и
общо понятие за сътворително икореномическо участие (в т.ч. и за сътворителна икономическа значимост и сътворителен икотехномически принос) и
сътворително икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сътворителната икономическа значимост е сътворителна икономическа оценка на сътворителния икотехномическия принос; една от разновидностите на икокореномическото
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic performance), последното като общо понятие за икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); общо понятие за съзидателно
икокореномическо участие и изпълнително икокореномическо участие, но не
и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за сътворително икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтисубстантит)
и сътворително икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен
икокореномически обтисубстантит) (вж. икокореномика). Сътворителното
икокореномическо участие е форма на съществуване на сътворителната
икокореномическа енергия* (performing ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна
икокореномическа активност* (performing ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна икокореномическа потенциалност* (performing ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност).
Сътворителното икокореномическо участие акцентира върху дейността на
сътворителния икокореномически субект, който формира структурата на сътворителния 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 сътворителното икокореномическо участие са: (1) сътворително трансцентитално
икокореномическо участие (същото като сътворителен икокореномически
трансцентит), (2) сътворително инцентитално икокореномическо участие
(същото като сътворителен икокореномически инцентит), (3) сътворително
37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икокореномическо участие (същото като сътворителен
икокореномически
центит),
(4)
сътворително
уницентитално
икокореномическо участие (същото като сътворителен икокореномически
уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сътворително
икокореномическо участие обикновено се подразбира сътворителното
трансцентитално икокореномическо участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ трансцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномческо участие)

СТВ инцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномически инцентит
(СТВ инцентитално икокореномическо участие)

СТВ центитално
икокореномическо участие;
СТВ икокореномически центит
(СТВ центитално
икокореномическо участие)

СТВ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтитрансцентит
(СТВ икокореномическа ценностност;
СТВ икокореномическа отдаденост)

СТВ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтиинцентит
(СТВ икокореномическа феност)

СТВ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтицентит
(СТВ икокореномически диспотант)

СТВ трансцентитално икокореномическо
обтиучастие;
СТВ икокореномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална
икокореномическа
заделеност;
СТВ икокореномическа заделеност)

СТВ инцентитално икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореноми-чески обтиинцентит
(СТВ инцентитална икокореномическа заделеност)

СТВ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтицентит
(СТВ центитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сътворителното икокореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СТВ – сътворителен; 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) сътворително икокореномическо субтиучастие (сътворителен икокоре39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически субтисубстантит) и (2) сътворително икокореномическо обтиучастие (сътворителен икокореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СТВ икореномическо участие;
СТВ икореномически субстантит

СТВ икореномическо
субтиучастие;
СТВ икореномически
субтисубстантит;
СТВ икореномическа
реализираност

СТВ икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтисубстантит;
СТВ икореномическа заделеност

СТВ икоуниреномически субстантит

СТВ икокореномическо участие;
СТВ икокореномически субстантит

СТВ икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномичес-ки субтисубстантит;

СТВ икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтисубстантит;

СТВ икоуниреномическа реализираност

СТВ икокореномическа реализираност

СТВ икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтисубстантит;
СТВ икоуниреномическа заделеност

СТВ икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтисубстантит;
СТВ икокореномическа заделеност

СТВ икоуниреномическо участие;

Фиг. 2. Сътворително икокореномическо участие и неговите разновидности (СТВ –
сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното икокореномическо участие и тяхното място сред
разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИКРУ
– икокореномическо участие)

Икокореномическо
участие
(ИКРУ)
(икокореномически субстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИКРУ
(сътворителен
икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Уницентитално ИКРУ

Трансцентитално ИКРУ

Инцентитално
ИКРУ

Центитално
ИКРУ

(икокореномически уницентит)

(икокореномически трансцентит)

(икокореномически инцентит)

(икокореномически центит)

[цялостна определеност на
ИКРУ]

[вътрешна определеност на
ИКРУ]

[външна определеност на
ИКРУ]

[общо понятие
за определност
на ИКРУ]

(вид икокореномически диспозит)

(вид икокореномическа същност)

вид икокореномическо явление)

(вид икокореномически диспозант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИКРУ

Сътворително
(пригодно) центитално ИКРУ

(сътворителен
икокореномически уницентит)

(сътворителен
икокореномически трансцентит)

(сътворителен
икокореномически инцентит)

(сътворителен
икокореномически центит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИКРУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИКРУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИКРУ]

[общо състояние на общата
определеност на
ИКРУ]

{уницентитална икокореномическа пригодност}

{трансцентитална икокореномическа пригодност}

{инцентитална икокореномическа
пригодност}

{центитална
икокореномическа пригодност}

(вид специфант
на икокореномически диспозит)

(вид специфант
на икокореномическа същност)

(вид специфант
на икокореномическо явление)

(вид специфант
на икокореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРУ
(работен
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) уницентитално ИКРУ

Работно (сметно) трансцентитално ИКРУ

Работно (сметно) инцентитално ИКРУ

Работно (сметно) центитално
ИКРУ

(работен икокореномически
уницентит)

(работен икокореномически
трансцентит)

(работен икокореномически
инцентит)

(работен икокореномически
центит)

[работно външно състояние на
цялостната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
външната определеност на
ИКРУ]

[работно външно състояние на
общата определеност на
ИКРУ]

{уницентитал-на 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 субстантит)
[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 състояние на цялостната 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 състояние 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно
(удовлетворяващо) уницентитално ИКРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) трансцентитално ИКРУ

Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворяващо) инцентищо) центитално
тално ИКРУ
ИКРУ

Унисъзидателно (удовлетво- (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
ряващо) ИКРУ
икокореномиикокореномиикокореномиикокореноми(унисъзидатечески униценчески трансцен- чески инцентит)
чески центит)
лен икокоретит)
тит)
номически суб[цялостно със[цялостно със- [цялостно състо- [цялостно съсстантит)
тояние на вън- тояние на общатояние на цяяние на вътрешшната опреде- та определеност
[цялостно съслостната опрената определеност на
на ИКРУ]
тояние на
деленост на
леност на
ИКРУ]
ИКРУ]
ИКРУ]
ИКРУ]
{центитална
{инценти{икокорено{униценти{трансцентиикокоренотална икокомическа удовтална икокотална икокомическа удовреномическа
летвореност}
реномическа
реномическа
летвореност}
удовлетвореудовлетвореудовлетворе(вид икокореноност}
ност}
ност}
мически специ(вид специфит
(вид специфит
фит)
(вид специфит
(вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокореномимически
диспомическо явлемически диспо- ческа същност)
зант)
ние)
зит)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното икокореномическо участие са: сътворително
възпроизводствено икокореномическо участие* (performing reproductional
ecocorenomic participation (share)), сътворително производствено икокореномическо участие* (performing production ecocorenomic participation (share)),
сътворително разменно икокореномическо участие* (performing exchange
ecocorenomic participation (share)), сътворително разпределително икокореномическо участие* (performing distributional ecocorenomic participation
(share)), сътворително потребително икокореномическо участие* (performing consumption ecocorenomic participation (share)), сътворително стопанствено икокореномическо участие* (performing protoeconomizing ecocorenomic participation (share)), сътворително следпроизводствено икокореномическо участие* (performing post-production ecocorenomic participation
(share)), сътворително предипотребително икокореномическо участие*
(performing before-consumption ecocorenomic participation (share)), сътворително посредническо икокореномическо участие* (performing intermediationary ecocorenomic participation (share)), сътворително бизнес икокорено45
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо участие* (performing business ecocorenomic participation (share)),
сътворително алокативно икокореномическо участие* (performing allocative ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително икокореномическо участие* (individual performing ecocorenomic
participation (share)), фирмено сътворително икокореномическо участие*
(firm performing ecocorenomic participation (share)), обществено сътворително икокореномическо участие* (social performing ecocorenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително усвоявано икокореномическо участие*
(performing assimilated ecocorenomic participation (share)) и сътворително създавано икокореномическо участие* (performing gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното икокореномическо участие са (1) сътворително
сустатитно икокореномическо участие (същото като сътворителен икокореномически сустатит), (2) сътворително субстатно икокореномическо участие (същото като сътворителен икокореномически субстат), (3) сътворително запасово икокореномическо участие (същото като сътворителен икокореномически запас), (4) сътворително сустатантно икокореномическо участие (същото като сътворителен икокореномически сустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икокореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сътворителното 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]

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]

{субстатна
икокореномическа пригодност}

{запасова
икокореномическа пригодност}

{сустатантна
икокореномическа пригодност}

(вид специфант
на икокореномическа субстанция)

(вид специфант на икокореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икокореномически сустант)

{сустатитна
{икокореноми- икокореномичеческа пригодска приност}
годност}
(вид икокореномически специфант)

(вид специфант на икокореномически
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИКРУ
(работен икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ИКРУ]
{икокореномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ИКРУ

Работно
(смет-но) запасово ИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ИКРУ

(работен икокореномически
сустатит)

(работен икокореномически
субстат)

(работен икокореномически запас)

(работен икоуниреномически
сустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
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]

{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)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИКРУ
(творчески
икокореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИКРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИКРУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИКРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИКРУ

(творчески икокореномически
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]

{сустатитна
икокореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
икокореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
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) 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
(задоволяващо)
субстатно
ИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо) 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 състоя- [външно съсние на вътреш- тояние на вънното същество
шното същесна ИКРУ]
тво на ИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
икокореномическа задоволеност}

{запасова
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна
икокореномическа 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
вън-шното
същест-во на
ИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа изгодност}

{субстатна
икокореномическа изгодност}

{запасова
икокореномическа изгодност}

{сустатантна
икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържа-ние на
икокореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически
субстантит)
[цялостно състояние на
ИКРУ]
{икокореномическа удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатитно ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически сустатит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИКРУ]

Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворявано (удовлетщо) субстатно
воряващо)
ИКРУ
запасово
ИКРУ
(унисъзидателен (унисъзидатеикокореномилен икокоречески субстат)
номически
запас)
[цялостно със- [цялостно състо-яние на вът- тояние на вънрешното същес- шното същество на ИКРУ]
тво на ИКРУ]

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно ИКРУ
(унисъзидателен икокореномически сустатант)
[цялостно състояние на общото същество
на ИКРУ]

{сустатитна
икокореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икокореномическа удовлетвореност}

{запасова
икокореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
икокореномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически сустит)

(вид специфит
на икокореномическа
субстанция)

(вид специфит на икокореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икокореномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (performing
ecocorenomic participation (share)) (ки) – във:
сътворително икокореномическо участие;
сътворително инцентитално икокореномическо участие;
сътворително трансцентитално икокореномическо участие;
сътворително уницентитално икокореномическо участие;
сътворително центитално икокореномическо участие.
СЪТВОРИТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (performing
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически обтисубстантит, сътворителен
икореномическа заделеност (*) – икореномически ингредиент, който като
обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икореномически субект [на субстантивностен икореномически сътворителен
субект* (substantivitical performing ecorenomic subject)] във икореномическото
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство; общо понятие за сътворителна икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтисубективит и като сътворителен икономически интерес) и сътворителен икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтиобективит и като
сътворителна икотехномическа зададеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икореномическата сътвореност* (ecorenomic performance), последното като общо понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic
makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); общо понятие за съзидателно икореномическо обтиучастие и изпълнително
икореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното икореномическо обтиучастие е сътворителен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
сътворителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сътворителна
икореномическа оценка* (objectively-substantivitical performing ecorenomic
appraisement). Сътворителното икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сътворителната обтиикореномическа енергия* (performing
obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената сътворителна обтиикореномическа активност* (performing obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна обтиикореномическа потенциалност* (performing obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Сътворителното икореномическо обтиучастие е обективен сътворителен
икореномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сътворителен икореномически ингредиент* (objectively-indispensable performing
ecorenomic ingredient) [на обективно-изискван сътворителен икореномически ингредиент* (objectively-required performing ecorenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо сътворително икореномическо участие*
(objectively-indispensable performing ecorenomic participation (share)) [на обективно-изисквано сътворително икореномическо участие* (objectivelyrequired performing ecorenomic participation (share)]. По-своята природа той е
оптимален сътворителен икореномически ингредиент* (optimal performing
ecorenomic ingredient) [в частност оптимално икореномическо сътворително
52
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (optimal performing ecorenomic participation (share))] и неговото формиране се моделира, респ. се определя с помощта на методите на математическото програмиране, за което е необходимо да бъде построена съответна на
неговата обективна природа целева функция (вж. целева икономическа функция) и да бъдат зададени присъщите му ограничителни условия (вж. ограничителни икономически условия), произтичащи от ограничеността на икореномическите ресурси (вж. моделиране на икономическите системи, модел на
икономическата система, математическо моделиране на икономическите
системи, математическо програмиране в икономиката). Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
обективнонеобходимо сътворително икореномическо участие* (individual
objectively-indispensable performing ecorenomic participation (share)) (съкратено:
индивидуалнонеобходимо сътворително икореномическо участие), фирмено обективнонеобходимо сътворително икореномическо участие* (firm
objectively-indispensable performing ecorenomic participation (share)) (съкратено:
фирменонеобходимо сътворително икореномическо участие), обществено
обективнонеобходимо сътворително икореномическо участие* (social
objectively-indispensable performing ecorenomic participation (share)) (съкратено:
общественонеобходимо сътворително икореномическо участие и т.н.
Сътворителното икореномическо обтиучастие акцентира върху дейността
на сътворителния икореномически субект, който формира структурата на сътворителния 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 сътворителното икореномическо обтиучастие са: (1) сътворително трансцентитално
икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икореномически
обтитрансцентит, същото като сътворителна икореномическа зададеност и
като сътворителна икореномическа заделеност), (2) сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икореномически обтиинцентит и като сътворителна инцентитална икореномическа
заделеност), (3) сътворително центитално икореномическо обтиучастие
(същото като сътворителен икореномически обтицентит и като сътворителна центитална икореномическа заделеност), (4) сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икореномически
обтиуницентит и като сътворително уницентитална икореномическа заделеност) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сътворително икоре53
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до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо обтиучастие обикновено се подразбира сътворителното трансцентиталното икореномическо обтиучастие.
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до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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

СТВ инцентитално икореномическо участие;
СТВ кореномически инцентит
(СТВ инцентитално икореномическоучастие)

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

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

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

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

СТВ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномичес-ки обтитрансцен-тит
(СТВ трансцентитал-на икореномическа заделеност;
СТВ икореномическа заделеност)

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

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

Фиг. 1. Разновидности на сътворителното икореномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сътворителното икореномическо обтиучастие са (1) сътворителна икономическа обтизначимост (сътворителен икономически обтисубекивит и като сътворителен икономически интерес) и (2) сътворителен икотехномически обтипринос (сътворителен икотехномически обтиобекивит и като
сътворителна икотехномическа зададеност) (фиг. 2).

СТВ икономическа значимост;
СТВ икономически субективит

СТВ икотехномически принос;
СТВ икотехномически обективит

СТВ икореномическо участие;
СТВ икореномически субстантит

СТВ икономическа
субтизначимост;
СТВ икономически
субтисубективит;
СТВ икономическа
реализираност

СТВ икотехномически субтипринос;
СТВ икотехномически субтиобективит;
СТВ икотехномическа реализираност

СТВ икореномическо субтиучастие;
СТВ икореномически субтисубстантит;
СТВ икореномическа реализираност

СТВ икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически
обтисубективит;
СТВ икономически
интерес

СТВ икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически обтиобективит;
СТВ икотехномическа зададеност

СТВ икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтисубстантит;
СТВ икореномическа заделеност

Фиг. 2. Сътворително икореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СТВ –
сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното икореномическо обтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икореномическото обтиучастие едновременно според ингредиентната същностна икономическа стратификационност и ценностната икономическа ингредиентност (ИРОУ – икореномическо обтиучастие)

Икореномическо обтиучастие
(ИРОУ)
(икореномически обтисубстантит)
{икокореномическа заделеност}

Уницентитално ИРОУ

Трансцентитално ИРОУ

Инцентитално
ИРОУ

Центитално
ИРОУ

(икореномически обтиуницентит)

(икореномически обтитрансцентит)

(икореномически обтиинцентит)

(икореномически обтицентит)

[цялостна определеност на
ИРОУ]

[вътрешна определеност на
ИРОУ]

[външна определеност на
ИРОУ]

[общо понятие
за определност
на ИРОУ]

{уницентитална икореномическа заделеност}

{трансцентитална икореномическа заделеност}

{инцентитална икореномическа заделеност}

{центитална
икореномическа заделеност}

(вид икореномически диспозит)

(вид икореномическа същност)

(вид икореномическо явление)

(вид икореномически диспозант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИРОУ
(сътворителен
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИРОУ]
{сътворителна
икореномическа заделeност;
икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) уницентитално
ИРОУ

Сътворително
(пригодно)
трансцентитално ИРОУ

(сътворителен
икореномически
обтиуницентит)

(сътворителен
икореномически
обтитрансцентит)

(сътворителен
(сътворителен
икореномически
икореномически
обтицентит)
обтиинцентит)

[общо състояние на цялостната определеност на ИРОУ]

[общо състояние
на вътрешната
определеност на
ИРОУ]

[общо състояние на външната определеност
на ИРОУ]

{сътворителна
уницентитална икореномическа заделеност;

{сътворителна
трансцентитална икореномическа заделеност;

уницентитална икореномическа обтипригодност}

трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сътворителна {сътворителна
инцентитална ценититална
икореномиикореномическа заделеческа заделеност;
ност;
центитална
инцентитална
икореномичес- икореномическа обтиприка обтипригодност}
годност}

(вид специфант
на икореномически диспозит)

(вид специфант
на икореномическа същност)

(вид специфант
на икореномическо явление)
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Сътворително
(пригодно) инцентитално
ИРОУ
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Сътворително
(пригодно) центитално ИРОУ

[общо състояние на общата
определеност на
ИРОУ]

(вид специфант
на икореномически диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Сътворителната икономическа обтизначимост и сътворителният икотехномическият обтипринос като разновидности на сътворителното икореномическо обтиучастие (то е или сътворителна икономическа обтизначимост, или
сътворителен икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство) и като двойка образуват сътворителен дялов икореномически обтидиспозат (performing partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото сътворително икореномическо обтиучастие е сътворителен дялов икореномически обтидиспозант (performing
partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически обтидиспозант obpardis
(на сътворителното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сътворителната икономическата обтизначимост obpardis и
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителния икотехномически обтипринос obpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически обтидиспозат сътворителната икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на
икореномическо явление) е сътворителна икономическа оценка* (performing
economic estimatе) на сътворителния 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 сътворителния икотехномически обтипринос (total economic estimatе of the performing ecotechnomic obticontribution),
aobpardis =

obpardis
obpardis

е средната икономическа оценка на сътворителния икотехномически обтипринос (average economic estimatе of the performing ecotechnomic obticontribution) и
mobpardis =

dobpardis
d obpardis

е пределната икономическа оценка на сътворителния икотехномически
обтипринос (marginal economic estimatе of the performing ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното икореномическо обтиучастие са: сътворително
възпроизводствено икореномическо обтиучастие* (performing reproductional
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително производствено икореномическо обтиучастие* (performing production ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително разменно икореномическо обтиучастие* (performing exchange ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително
разпределително икореномическо обтиучастие* (performing distributional
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително потребително икореномическо обтиучастие* (performing consumption ecorenomic obtiparticipation
64
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(obtishare)), сътворително стопанствено икореномическо обтиучастие*
(performing proto-economizing ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително следпроизводствено икореномическо обтиучастие* (performing
post-production ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително предипотребително икореномическо обтиучастие* (performing beforeconsumption ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително посредническо икореномическо обтиучастие* (performing intermediationary
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително бизнес икореномическо обтиучастие* (performing business ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сътворително алокативно икореномическо обтиучастие* (performing
allocative ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
сътворително икореномическо обтиучастие* (individual performing
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сътворително икореномическо обтиучастие* (firm performing ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
обществено сътворително икореномическо обтиучастие* (social performing ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително усвоявано икореномическо обтиучастие*
(performing assimilated ecorenomic subtiparticipation (obtishare)) и сътворително създавано икореномическо обтиучастие* (performing gived ecorenomic
obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното икореномическо обтиучастие са (1) сътворително сустатитно икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен
икореномически обтисустатит), (2) сътворително субстатно икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икореномически обтисубстат),
(3) сътворително запасово икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икореномически обтизапас), (4) сътворително сустатантно икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икореномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
икореномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност
са показани в табл. 2.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сътворителното 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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 обтиизгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИРОУ
(унисъзидателен икореномически обтисубстантит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
ИРОУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
обтисустатит)
обтисубстат)
обтизапас)
обтисустатант)

[цялостно състояние на
ИРОУ]

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИРОУ]

[цялостно състояние на вътреш-ното същество на
ИРОУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРОУ]

{икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
икореномическаобти удовлетвореност}

{запасова 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)

СЪТВОРИТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (performing
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
сътворително икореномическо обтиучастие;
сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие;
сътворително трансцентитално икореномическо обтиучастие;
сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие;
сътворително центитално икореномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (performing
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически субтисубстантит, (*) – икореномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на сътворителeн икореномически субект [на субстантивностен сътворителен икореномически субект* (substantivitical performing
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
сътворителна икономическа субтизначимост (същото като сътворителен
икономически субтисубективит) и сътворителен икотехномически субтип69
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ринос (същото като сътворителен икотехномически субтиобективит) (вж.
икореномика); една от разновидностите на икореномическото субтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сътвореност*
(ecorenomic performance), последното като общо понятие за икореномическа
съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение*
(ecorenomic implementation); общо понятие за съзидателно икореномическо
субтиучастие и изпълнително икореномическо субтиучастие, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното икореномическо субтиучастие е сътворителен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна икореномическа сътворителна оценка* (subjectivelysubstantivitical performing ecorenomic appraisement). Сътворителното икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на сътворителната субтиикореномическа енергия* (performing subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна субтиикореномическа активност* (performing subtiecorenomic
activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена
сътворителна субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна субтиикореномическа потенциалност* (performing subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност).
Сътворителното икореномическо субтиучастие акцентира върху дейността на сътворителния икореномически субект, който формира структурата на
сътворителния 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 сътворителното икореномическо субтиучастие са: (1) сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икореномически
субтитрансцентит и същото като сътворителна икореномическа ценностност и като сътворителна икореномическа отдаденост), (2) сътворително
инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен
икореномически субтиинцентит и като сътворителна икореномическа феност), (3) сътворително центитално икореномическо субтиучастие (същото
като сътворителен икореномически субтицентит и като сътворителен икореномически диспотант), (4) сътворително уницентитално икореномическо
70
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие (същото като сътворителен икореномически субтиуницентит
и като сътворителен икореномически диспотит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е
посочено друго, под сътворително икореномическо субтиучастие обикновено
се подразбира сътворителното трансцентитално икореномическо субтиучастие.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ трансцентитално икореномическо участие;
СТВ икореномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икореномическо участие;
СТВ икореномическо участие)

СТВ инцентитално икореноми-ческо участие;
СТВ кореномически инцентит
(СТВ инцентитал-но икореномическо участие)

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

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

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

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

СТВ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномичес-ки обтитрансцентит
(СТВ трансцентитал-на икореномическа заделеност;
СТВ икореномическа заделеност)

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

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

Фиг. 1. Разновидности на сътворителното икореномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сътворителното икореномическо субтиучастие са (1) сътворителна икономическа субтизначимост (сътворителен икономически субтисубекивит) и (2) сътворителен икотехномически субтипринос (сътворителен икотехномически субтиобекивит) (фиг. 2).

СТВ икономическа значимост;
СТВ икономически субективит

СТВ икотехномически принос;
СТВ икотехномически обективит

СТВ икореномическо участие;
СТВ икореномически субстантит

СТВ икономическа
субтизначимост;
СТВ икономически
субтисубективит;
СТВ икономическа
реализираност

СТВ икотехномически субтипринос;
СТВ икотехномически субтиобективит;
СТВ икотехномическа реализираност

СТВ икореномическо субтиучастие;
СТВ икореномически субтисубстантит;
СТВ икореномическа реализираност

СТВ икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически
обтисубективит;
СТВ икономически
интерес

СТВ икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически обтиобективит;
СТВ икотехномическа зададеност

СТВ икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтисубстантит;
СТВ икореномическа заделеност

Фиг. 2. Сътворително икореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СТВ –
сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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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до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИРСУ
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Съзидателно
(изгодно) центитално ИРСУ
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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;

Сътворителната икономическа субтизначимост и сътворителният икотехномическият субтипринос като разновидности на сътворителното икореномическо субтиучастие (то е или сътворителна икономическа субтизначимост, или
сътворителен икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното
цялостно единство) и като двойка образуват сътворителен дялов икореномически субтидиспозат (performing partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото сътворително икореномическо субтиучастие е сътворителен дялов икореномически субтидиспозант (performing
partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Спе80
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------цифично за определеността на дяловия икореномически субтидиспозант
subpardis (на сътворителното икореномическо субтиучастие) е, че двете му
разновидности в лицето на сътворителната икономическа субтизначимост
subpardis и сътворителния икотехномически субтипринос subpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически субтидиспозат сътворителната икономическа субтизначимост (изпълняваща
ролята на икореномическо явление) е сътворителна икономическа оценка*
(performing economic estimatе) на сътворителния 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 сътворителния икотехномически субтипринос (total economic estimatе of the performing ecotechnomic
subticontribution),
asubpardis =

subpardis
subpardis

е средната икономическа оценка на сътворителния икотехномически
субтипринос (average economic estimatе of the performing ecotechnomic subticontribution) и
msubpardis =

dsubpardis
d subpardis

е пределната икономическа оценка на сътворителния икотехномически
субтипринос (marginal economic estimatе of the performing ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното икореномическо субтиучастие са: сътворително
възпроизводствено икореномическо субтиучастие* (performing reproductional ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително производствено икореномическо субтиучастие* (performing production ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разменно икореномическо субтиучастие* (performing exchange ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сът81
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ворително разпределително икореномическо субтиучастие* (performing
distributional ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително потребително икореномическо субтиучастие* (performing consumption ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително стопанствено икореномическо
субтиучастие* (performing protoeconomizing ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително следпроизводствено икореномическо субтиучастие* (performing post-production ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сътворително предипотребително икореномическо субтиучастие* (performing before-consumption ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително посредническо икореномическо субтиучастие* (performing intermedia-tionary ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес
икореномическо субтиучастие* (performing business ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително алокативно икореномическо субтиучастие* (performing allocative ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително икореномическо субтиучастие* (individual performing ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сътворително икореномическо субтиучастие* (firm performing ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сътворително икореномическо субтиучастие* (social performing ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително усвоявано икореномическо субтиучастие*
(performing assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и сътворително създавано икореномическо субтиучастие* (performing gived
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното икореномическо субтиучастие са (1) сътворително сустатитно икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икореномически субтисустатит), (2) сътворително субстатно икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икореномически субтисубстат), (3) сътворително запасово икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икореномически субтизапас), (4) сътворително сустатантно икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икореномически
субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите
на икореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сътворителното икореномическо субтиучастие и тяхното място сред
разновидностите на икореномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ИРСУ – икореномическо субтиучастие)

Икореномическо субтиучастие (ИРСУ)
(икореномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИРСУ
(сътворителен
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИРСУ

Субстатно
ИРСУ

Запасово
ИРСУ

Сустатантно
ИРСУ

(икореномически субтисустатит)

(икореномически субтисубстат)

(икореномически субтизапас)

(икореномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИРСУ]

[вътрешно същество на
ИРСУ]

[външно същество на
ИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово ИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно ИРСУ

(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
(сътворителен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[общо състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{икореномическа субтипригодност}

{сустатитна
икореномическа субтипригодност}

{субстатна
икореномическа субтипригодност}

{запасова икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
икореномическа субтипригодност}

(вид икореномически специфант)

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)

[общо понятие
за състояние
на ИРСУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИРСУ
(работен икореномически
субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИРСУ]
{икореномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
ИРСУ
(творчески
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на ИРСУ]
{икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИРСУ

(работен икореномически субтисустатит)

(работен икореномически субтисубстат)

(работен икореномически субтизапас)

(работен икореномически субтисустатант)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИРСУ

(творчески икореномически
субтисустатит)

(творчески икореномически
субтисубстат)

(творчески икореномически
субтизапас)

(творчески икореномически
субтисустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{запасова икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо) ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово ИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИРСУ

(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
(изпълнителен
икореномически
икореномически икореномически
икореномически
субтизапас)
субтисустатит)
субтисубстат)
субтисустатант)
[външно състо- [външно състоя- [външно състо- [външно състояние на външяние на цялост- ние на вътрешяние на общото
{икореноминото същество
ното същество
ното същество
същество на
чес-ка субтина
ИРСУ]
на ИРСУ]
на ИРСУ]
ИРСУ]
задоволеност}
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
[външно съсреномичес-ка
икореномичесикореномиикореномичестояние на
субтизадоволека субтизадоческа субтизака субтизадоИРСУ]
ност}
воленост}
доволеност}
воленост}
(вид икорено(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
(вид форма на
мическа форма) икореномически икореномическа икореномическа икореномически
суперстанта)
сустит)
субстанция)
сустант)
(изпълнителен
икореномичес-ки субтисубстантит)

Съзидателно
(изгодно)
ИРСУ
(съзидателен
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИРСУ]
{икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИРСУ

(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
(съзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
субтисустатит)
субтисубстат)
субтизапас)
субтисустатант)
[вътрешно състояние на цялостното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИРСУ]

{сустатитна
икореномическа субтиизгодност}

{субстатна
икореномическа субтиизгодност}

{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 цятояние на въттояние на вън- тояние на общолостното
съреш-ното
съшното
същество то същество на
[цялостно съсщество на
щество на
на ИРСУ]
ИРСУ]
тояние на
ИРСУ]
ИРСУ]
ИРСУ]
{запасова ико- {сустатантна
{сустатитна
{субстатна
{икореномиреномичес-ка
икореномичесикореномичес- икореномичесческа субтиусубтиудовлека субтиудовка субтиудовкасубти удовдовлетвотвореност}
летвореност}
летвореност}
летвореност}
реност}
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид специфит
(вид икоренона икореномина икореномина икореномина икореномимически специческа
суперсчески
сустант)
чески сустит)
ческа субстанфит)
танта)
ция)

СЪТВОРИТЕЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ (performing
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
сътворително икореномическо субтиучастие;
сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие;
сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие;
сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие;
сътворително центитално икореномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ*
(performing
ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически субстантит, (*) – икореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икореномически субект [на субстантивностен сътворителен икореномически
субект* (substantivitical performing ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за сътворителна икономическа значимост
(същото като сътворителен икономически субективит) и сътворителен икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически обекти86
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вит), както и общо понятие за сътворително икореномическо субтиучастие
(същото като сътворителен икореномически субтисубстантит) и сътворително икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икореномически обтисубстантит) (вж. икореномика); една от разновидностите на икореномическото участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сътвореност* (ecorenomic performance), последното като общо понятие
за икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); общо понятие за съзидателно
икореномическо участие и изпълнително икореномическо участие, но не и
двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното икореномическо участие е форма на съществуване на сътворителната икореномическа енергия* (performing ecorenomic
energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна икореномическа активност* (performing ecorenomic
activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна икореномическа потенциалност* (performing ecorenomic
potentiality) (вж. икореномическа потенциалност).
Сътворителното икореномическо участие акцентира върху дейността на
сътворителния икореномическия субект, който формира структурата на сътворителния 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) сътворително трансцентитално икореномическо участие (същото като сътворителен икореномически трансцентит), (2) сътворително
инцентитално икореномическо участие (същото като сътворителен икореномически инцентит), (3) сътворително центитално икореномическо участие
(същото като сътворителен икореномически центит), (4) сътворително уницентитално икореномическо участие (същото като сътворителен икореномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сътворително икореномическо участие обикновено се подразбира сътворителното трансцентитално икореномическо участие.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТВ трансцентитал-но икореномическо участие;
СТВ икореномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икореномическо участие;
СТВ икореномическо участие)

СТВ инцентитално икореномическо участие;
СТВ кореномически инцентит
(СТВ инцентитално икореномическо участие)

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

СТВ инцентитално икореноми-ческо субтиучастие;
СТВ икореномически субтиинцентит
(СТВ икореномическа феност)

СТВ трансцентитално икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитал-на
икореномическазаделеност;
СТВ икореномическа заделеност)

СТВ инцентитално икореноми-ческо обтиучас-тие;
СТВ икореномически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икореномическа заделеност)

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

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

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

Фиг. 1. Разновидности на сътворителното икореномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СТВ – сътворителен; 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 сътворителното икореномическо участие са (1) сътворителна
икономическа значимост (сътворителен икономически субекивит) и (2) сътворителен икотехномически принос (сътворителен икотехномически обекивит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са
(1) сътворително икореномическо субтиучастие (сътворителен икореномически субтисубстантит) и (2) сътворително икореномическо обтиучастие
(сътворителен икореномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СТВ икономическа значимост;
СТВ икономически субективит

СТВ икотехномически принос;
СТВ икотехномически обективит

СТВ икореномическо участие;
СТВ икореномически субстантит

СТВ икономическа
субтизначимост;
СТВ икономически
субтисубективит;
СТВ икономическа
реализираност

СТВ икотехномически субтипринос;
СТВ икотехномически субтиобективит;
СТВ икотехномическа реализираност

СТВ икореномическо субтиучастие;
СТВ икореномически субтисубстантит;
СТВ икореномическа реализираност

СТВ икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически
обтисубективит;
СТВ икономически
интерес

СТВ икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически обтиобективит;
СТВ икотехномическа зададеност

СТВ икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтисубстантит;
СТВ икореномическа заделеност

Фиг. 2. Сътворително икореномическо участие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – разновидности)
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до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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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до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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
определеност 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 изгодмическо 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]

Сътворителната икономическа значимост и сътворителният икотехномически принос като разновидности на сътворителното икореномическо участие
(то е или сътворителна икономическа значимост, или сътворителен икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като
двойка образуват сътворителен дялов икореномически диспозат (performing
partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото
сътворително икореномическо участие е сътворителен дялов икореномически диспозант (performing partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на дяловия икореномически
диспозант pardis (на сътворителното икореномическо участие) е, че двете му
разновидности в лицето на сътворителната икономическа значимост pardis
и сътворителния икотехномически принос pardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на дяловия икореномически диспозат сътворителната икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо
явление) е сътворителна икономическа оценка* (performing economic
estimatе) на сътворителния икотехномически принос (изпълняващ ролята на
икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата икономическа
функция* (estimating /estimation/ economic function)
93
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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 сътворителния икотехномически принос (total economic estimatе of the performing ecotechnomic contribution),
apardis =

pardis
pardis

е средната икономическа оценка на сътворителния икотехномически принос (average economic estimatе of the performing ecotechnomic contribution) и
mpardis =

dpardis
d pardis

е пределната икономическа оценка на сътворителния икотехномически
принос (marginal economic estimatе of the performing ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното икореномическо участие са: сътворително възпроизводствено икореномическо участие* (performing reproductional
ecorenomic participation (share)), сътворително производствено икореномическо участие* (performing production ecorenomic participation (share)), сътворително разменно икореномическо участие* (performing exchange
ecorenomic participation (share)), сътворително разпределително икореномическо участие* (performing distributional ecorenomic participation (share)), сътворително потребително икореномическо участие* (performing consumption ecorenomic participation (share)), сътворително стопанствено икореномическо участие* (performing protoeconomizing ecorenomic participation
(share)), сътворително следпроизводствено икореномическо участие* (performing post-production ecorenomic participation (share)), сътворително предипотребително икореномическо участие* (performing before-consumption
ecorenomic participation (share)), сътворително посредническо икореномическо участие* (performing intermediationary ecorenomic participation (share)),
сътворително бизнес икореномическо участие* (performing business
ecorenomic participation (share)), сътворително алокативно икореномическо
участие* (performing allocative ecorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават
индивидуално сътворително икореномическо участие* (individual perform94
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ing ecorenomic participation (share)), фирмено сътворително икореномическо
участие* (firm performing ecorenomic participation (share)), обществено сътворително икореномическо участие* (social performing ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително усвоявано икореномическо участие*
(performing assimilated ecorenomic participation (share)) и сътворително създавано икореномическо участие* (performing gived ecorenomic participation
(share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното икореномическо участие са (1) сътворително
сустатитно икореномическо участие (същото като сътворителен икореномически сустатит), (2) сътворително субстатно икореномическо участие (същото като сътворителен икореномически субстат), (3) сътворително запасово икореномическо участие (същото като сътворителен икореномически запас), (4) сътворително сустатантно икореномическо участие (същото като
сътворителен икореномически сустатант). Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на икореномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сътворителното 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 изгодност}

{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)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИРУ
ИРУ
ИРУ
ИРУ
(унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен (унисъзидателен
икореномически икореномически икореномически икореномически
сустатит)
субстат)
запас)
сустатант)
[цялостно състояние на цялостното същество на ИРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на ИРУ]

[цялостно състояние на външното същество
на ИРУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИРУ]

{икореномическа удовлетвореност}

{сустатитна
икореномическа удовлетвореност}

{субстатна
икореномическа удовлетвореност}

{запасова икореномическа
удовлетвореност}

{сустатантна
икореномическа удовлетвореност}

(вид икореномически специфит)

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИРУ]

СЪТВОРИТЕЛНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ
ecorenomic participation (share)) (ки) – във:
сътворително икореномическо участие;
сътворително инцентитално икореномическо участие;
сътворително трансцентитално икореномическо участие;
сътворително уницентитално икореномическо участие;
сътворително центитално икореномическо участие.

(performing

СЪТВОРИТЕЛНО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО УСЪРДИЕ* (performing
ecotechnomic diligence) – същото като сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос и като сътворителна икотехномическа ценност.
СЪТВОРИТЕЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ*
(performing ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икоуниреномически обтисубстантит, сътворителна икоуниреномическа заделеност (*) – икоуниреномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на сътворителен икоуниреномически субект [на субстантив99
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностен сътворителен икоуниреномически субект* (substantivitical performing ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сътворителна икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтисубективит и сътворителен икономически интерес) и сътворителен
икотехномически
обтипринос
(същото
като
сътворителен
икотехномически обтиобективит и като сътворителна икотехномическа зададеност), взети заедно в тяхното цялостно единство (вж. икоуниреномика);
една от разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие (вж.) и един
от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност*
(ecounirenomic performance), последното като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); общо понятие за съзидателно икоуниреномическо обтиучастие и изпълнително икоуниреномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното икоуниреномическо обтиучастие е
сътворителен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна сътворителна оценка или още е обективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сътворителна икоуниреномическа
оценка* (objectively-substantivitical performing ecounirenomic appraisement).
Сътворителното икоуниреномическото обтиучастие е форма на съществуване на сътворителната обтиикоуниреномическа енергия* (performing
obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение
на признаване на приложената сътворителна обтиикоуниреномическа активност* (performing obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа
активност). То е кинестично опредметена сътворителна обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна обтиикоуниреномическа потенциалност* (performing obtiecounirenomic
potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Сътворителното икоуниреномическо обтиучастие е обективен сътворителен икоуниреномически ингредиент в смисъл на обективно-необходим сътворителен икоуниреномически ингредиент* (objectively-indispensable performing ecounirenomic ingredient) [на обективно-изискван сътворителен
икоуниреномически ингредиент* (objectively-required performing ecounirenomic ingredient)] и в частност – на обективно-необходимо сътворително
икоуниреномическо участие* (objectively-indispensable performing ecounirenomic participation (share)) [на обективно-изисквано сътворително икоуни100
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо участие* (objectively-required performing ecounirenomic participation (share)]. По-своята природа той е оптимален сътворителен икоуниреномически ингредиент* (optimal performing ecounirenomic ingredient) [в частност оптимално сътворително икоуниреномическо участие* (optimal
performing 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 сътворително икоуниреномическо участие* (individual objectivelyindispensable performing ecounirenomic participation (share)) (съкратено: индивидуалнонеобходимо сътворително икоуниреномическо участие), фирмено
обективнонеобходимо сътворително икоуниреномическо участие* (firm
objectively-indispensable performing ecounirenomic participation (share)) (съкратено: фирменонеобходимо сътворително икоуниреномическо участие),
обществено обективнонеобходимо сътворително икоуниреномическо
участие* (social objectively-indispensable performing ecounirenomic participation
(share)) (съкратено: общественонеобходимо сътворително икоуниреномическо участие и т.н.
Сътворителното икоуниреномическо обтиучастие акцентира върху
дейността на сътворителния икоуниреномически субект, който формира
структурата на сътворителния 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 сътворителното икоуниреномическо обтиучастие са: (1)
сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото
като сътворителен икоуниреномически обтитрансцентит, същото като сътворителна икоуниреномическа зададеност и като сътворителна икоуниреномическа заделеност), (2) сътворително инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтиинцентит
и като сътворителна инцентитална икоуниреномическа заделеност), (3) сът101
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ворително центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтицентит и като сътворителна центитална
икоуниреномическа заделеност), (4) сътворително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтиуницентит и като сътворителна уницентитална икоуниреномическа заделеност) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1). Ако не е посочено друго, под сътворително
икоуниреномическо обтиучастие обикновено се подразбира сътворителното
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномическо участие)

СТВ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтитрансцентит
(СТВ икоуниреномическа ценностност;
СТВ икоуниреномическа отдаденост)

СТВ трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СТВ икоуниреномическа заделеност)

СТВ центитално
икоуниреномическо участие;
СТВ икоунирено-мически центит
(СТВ центитално
икоуниреномическо участие)

СТВ инцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически инцентит
(СТВ инцентитално икоуниреномическо участие)

тално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиинцентит
(СТВ икоуниреномическа феност)

СТВ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтицентит
(СТВ икоуниреномически диспотант)

СТВ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

СТВ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтицентит
(СТВ центитална
икоуниреномическа заделеност)

СТВ инценти-

Фиг. 1. Разновидности на сътворителното икоуниреномическо обтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ икономическа значимост;
СТВ икономически субективит

СТВ икотехномически принос;
СТВ икотехномически обективит

СТВ икоуниреноми-ческо участие;
СТВ икоуниреномически субстантит

СТВ икономическа
субтизначимост;
СТВ икономически
субтисубективит;
СТВ икономическа
реализираност

СТВ икотехномичес-ки субтипринос;
СТВ икотехномически субтиобективит;
СТВ икотехномическа реализираност

СТВ икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтисубстантит;
СТВ икоуниреномическа реализираност

СТВ икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически
обтисубективит;
СТВ икономически
интерес

СТВ икотехномичес-ки обтипринос;
СТВ икотехномичес-ки обтиобективит;
СТВ икотехномическа зададеност

СТВ икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтисубстантит;
СТВ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Сътворително икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СТВ
– сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо,
пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от разновидностите)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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
икоуниреномиикоуниреномичес-ка обтип- ческа обтипригодност}
ригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфант
на икоуниреномическа същност)

106

(вид специфант
на икоуниреномическо явление)

516

(вид специфант
на икоуниреномически диспозант)
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Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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)
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(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРОУ
(изпълнителен
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИУРОУ]
{изпълнителна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
уницентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
трансцентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
инцентитално
ИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
центитално
ИУРОУ

(изпълнителен
икоуниреномически обтиуницентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтиинцентит)

(изпълнителен
икоуниреномически обтицентит)

[външно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[външно състояние на общата
определеност на
ИУРОУ]

{изпълнителна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{изпълнителна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{изпълнителна инцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{изпълнителна
центитална
икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически диспозит)

(вид форма на
икоуниреномическа същност)

(вид форма на
икоуниреномическо явление)

(вид форма на
икоуниреномически диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИУРОУ
(съзидателен
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРОУ]
{съъзидателна
икоуниреномическа заделeност;
икоуниреномическа обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРОУ

(съзидателен
икоуниреномически обтиуницентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтитрансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтиинцентит)

(съзидателен
икоуниреномически обтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРОУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРОУ]

{съзидателна
уницентитална икоуниреномическа заделеност;

{съзидателна
трансцентитална икоуниреномическа
заделеност;

{съзидателна
инцентитална
икоуниреномическа заделеност;

{съзидателна
центитална
икоуниреномическа заделеност;

уницентитална икоуниреномическа обтиизгодност}

трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

центитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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 сътворителното икоуниреномическо обтиучастие са: сътворително възпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (performing
reproductional ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително производствено икоуниреномическо обтиучастие* (performing production
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително разменно икоуниреномическо обтиучастие* (performing exchange ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително разпределително икоуниреномическо обтиучастие* (performing distributional ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително потребително икоуниреномическо обтиучастие* (performing
consumption ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително стопанствено икоуниреномическо обтиучастие* (performing protoeconomizing
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително следпроизводствено икоуниреномическо обтиучастие* (performing post-production ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително предипотребително икоуниреномическо обтиучастие* (performing before-consumption ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително посредническо икоуниреномическо обтиучастие* (performing intermediationary ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително бизнес икоуниреномическо обтиучастие* (performing business ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително
алокативно икоуниреномическо обтиучастие* (performing allocative ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително икоуниреномическо обтиучастие* (individual performing ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено сътворително икоуниреномическо обтиучастие* (firm performing ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сътворително икоуниреномическо обтиучастие* (social performing ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително усвоявано икоуниномическо обтиучастие*
(performing assimilated ecounirenomic subtiparticipation (obtishare)) и сътворително създавано икоуниреномическо обтиучастие* (performing gived ecounirenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното икоуниреномическо обтиучастие са (1) сътворително сустатитно икоуниреномическо обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтисустатит), (2) сътворително субстатно
икоуниреномическо обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтисубстат), (3) сътворително запасово икоуниреномическо обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтизапас), (4) сътворително сустатантно икоуниреномическо обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сътворителното 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)
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{сустатантна
икоуниреномическа обтиизгодност}
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до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{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)

СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ (performing ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (ки) – във:
сътворително икоуниреномическо обтиучастие;
сътворително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сътворително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие;
сътворително центитално икоуниреномическо обтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ*
(performing ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икоуниреномически субтисубстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква сътворителна възпроизводствена икономическа единица в качеството й на икоуниреномически
сътворителен субект [на субстантивностен сътворителен икоуниреномически субект* (substantivitical performing ecounirenomic subject)] във икоу118
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниреномическото възпроизводство; сътворителна икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтисубективит) и сътворителен икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтиобективит) (вж. икоуниреномика), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност* (ecounirenomic performance), последното като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); общо понятие за съзидателно икоуниреномическо субтиучастие и изпълнително икоуниреномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното икоуниреномическо
субтиучастие е сътворителен икоуниреномически ингредиент в качеството му
на субективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или
още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
сътворителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сътворителна
икоуниреномическа оценка* (subjectively-substantivitical performing ecounirenomic appraisement). Сътворителното икоуниреномическо субтиучастие е
форма на съществуване на сътворителната субтиикоуниреномическа енергия* (performing subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна субтиикоуниреномическа активност* (performing subtiecounirenomic activity) (вж.
субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна субтиикоуниреномическа потенциалност* (performing subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Сътворителното икоуниреномическо субтиучастие акцентира върху
дейността на сътворителния икоуниреномически субект, който формира
структурата на сътворителния 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) сътворително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като
сътворителен икоуниреномически субтитрансцентит и същото като сътворителна икоуниреномическа ценностност и като сътворителна икоунирено119
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа отдаденост), (2) сътворително инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически субтиинцентит и като сътворителна икоуниреномическа феност), (3) сътворително
центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сътворителен
икоуниреномически субтицентит и като сътворителен икоуниреномически
диспотант), (4) сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически субтиуницентит и
като сътворителен икоуниреномически диспотит) (фиг. 1, фиг. 2 и табл. 1).
Ако не е посочено друго, под сътворително икоуниреномическо субтиучастие
обикновено се подразбира сътворителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномическо участие)

СТВ инцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически инцентит
(СТВ инцентитално икоуниреномическо участие)

СТВ центитално
икоуниреномическо участие;
СТВ икоунирено-мически центит
(СТВ центитално
икоуниреномическо участие)

СТВ трансцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтитрансцентит
(СТВ икоуниреномическа ценностност;
СТВ икоуниреномическа отдаденост)

СТВ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиинцентит
(СТВ икоуниреномическа феност)

СТВ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоунирено-ически субтицентит
(СТВ икоуниреноми-чески диспотант)

СТВ трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СТВ икоуниреномическа заделеност)

СТВ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоунирено-мически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

СТВ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтицентит
(СТВ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сътворителното икоуниреномическо субтиучастие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ икономическа значимост;
СТВ икономически субективит

СТВ икономическа
субтизначимост;
СТВ икономически
субтисубективит;
СТВ икономическа

реализираност

СТВ икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически
обтисубективит;
СТВ икономически
интерес

СТВ икотехномически принос;
СТВ икотехномически обективит

СТВ икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически субстантит

СТВ икотехномически субтипринос;
СТВ икотехномически субтиобективит;
СТВ икотехномическа реализираност

СТВ икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтисубстантит;
СТВ икоуниреномическа реализираност

СТВ икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически обтиобективит;
СТВ икотехномическа зададеност

СТВ икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтисубстантит;
СТВ икоуниреноми-

ческа заделеност

Фиг. 2. Сътворително икоуниреномическо субтиучастие и неговите разновидности
(СТВ – сътворителен; обти – обективно, субти – субективно; плътна стрелка – определящо, пунктир – решаващо; плътна стрелка с точка – тъждествено на единството от
разновидностите)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИУРСУ
(творчески
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИУРСУ]
{творческа икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) уницентитално ИУРСУ

Творческо (ползваемо) трансцентитално
ИУРСУ

Творческо (ползваемо) инцентитално ИУРСУ

Творческа (ползваемо) центитално ИУРСУ

(творчески икоуниреномически субтиуницентит)

(творчески икоуниреномически субтитрансцентит)

(творчески икоуниреномически субтиинцентит)

(творчески икоуниреномически субтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостната определеност на ИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешната
определеност на
ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външната определеност
на ИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общата
определеност на
ИУРСУ]

{творческа
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{творческа
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{творческа инцентитална
икоуниреномическа
реализираност;

{творческа
центитална
икоуниреномическа реализираност;

творчески икоуниреномически диспотит;

творческа икоуниреномическа
отдаденост;

творческа икоуниреномическа феност;

творчески икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

трансцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа същност)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическо явление)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Съзидателно
(изгодно)
ИУРСУ
(съзидателен
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРСУ]
{съзидателна
икоуниреномическа реализираност;
икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) уницентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) трансцентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) инцентитално
ИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) центитално ИУРСУ

(съзидателен
икоуниреномически субтиуницентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтитрансцентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтиинцентит)

(съзидателен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на външната определеност на
ИУРСУ]

[вътрешно състояние на общата определеност
на ИУРСУ]

{съзидателна
уницентитална икоуниреномическа реализираност;

{съзидателна
трансцентитална икоуниреномическа
реализираност;

{съзидателна
инцентитална
икоуниреномическа реализираност;

{съзидателна
центитална
икоуниреномическа реализираност;

съзидателен
икоуниреномически диспотит;

съзидателна
икоуниреномическа отдаденост;

съзидателна
икоуниреномическа феност;

съзидателен
икоуниреномически диспотант;

уницентитална икоуниреномическа субтиизгодност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

инцентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозит)

(вид съдържание на икоуниреномическа същност)

(вид съдържание на икоуниреномическо
явление)

(вид съдържание на икоуниреномически
диспозант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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;

унисъзидателен икоуниреномически диспотит;

унисъзидателна икоуниреномическа отдаденост;

{унисъзидател- {унисъзидателна центитална
на инцентитална икоуни- икоуниреномическа реализиреномическа
раност;
реализираност;
унисъзидатеунисъзидателлен икоунирена икоуниренономически
дисмическа фепотант;
ност;

уницентитална икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

трансцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

инцентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

центитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически диспозит)

(вид специфит
на икоуниреномическа същност)

(вид специфит
на икоуниреномическо явление)

(вид специфит
на икоуниреномически диспозант)

Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното икоуниреномическо субтиучастие са: сътворително възпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (performing
reproductional ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително производствено икоуниреномическо субтиучастие* (performing production
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разменно икоуниреномическо субтиучастие* (performing exchange ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разпределително икоуниреномическо
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (performing distributional ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително потребително икоуниреномическо субтиучастие*
(performing consumption ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително стопанствено икоуниреномическо субтиучастие* (performing
protoeconomizing ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително
следпроизводствено икоуниреномическо субтиучастие* (performing postproduction ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително предипотребително икоуниреномическо субтиучастие* (performing beforeconsumption ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително посредническо икоуниреномическо субтиучастие* (performing intermediationary
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес икоуниреномическо субтиучастие* (performing business ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително алокативно икоуниреномическо субтиучастие* (performing allocative ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително икоуниреномическо субтиучастие* (individual performing ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сътворително икоуниреномическо субтиучастие* (firm performing
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сътворително икоуниреномическо субтиучастие* (social performing ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (performing assimilated ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и
сътворително създавано икоуниреномическо субтиучастие* (performing
gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното икоуниреномическо субтиучастие са (1) сътворително сустатитно икоуниреномическо субтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически субтисустатит), (2) сътворително субстатно
икоуниреномическо субтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически субтисубстат), (3) сътворително запасово икоуниреномическо субтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически субтизапас), (4) сътворително сустатантно икоуниреномическо субтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически субтисустатант). Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сътворителното икоуниреномическо субтиучастие и тяхното място
сред разновидностите на икоуниреномическото субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност
(ИУРСУ – икоуниреномическо субтиучастие)
Сустатитно
ИУРСУ

Субстатно
ИУРСУ

Запасово
ИУРСУ

Сустатантно
ИУРСУ

(икоуниреномически субтисустатит)

(икоуниреномически субтисубстат)

(икоуниреномически субтизапас)

(икоуниреномически субтисустатант)

[цялостно същество на
ИУРСУ]

[вътрешно същество на
ИУРСУ]

[външно същество на
ИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреномически сустант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИУРСУ

Сътворител-но
(пригодно)
запасово
ИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИУРСУ

(сътворителен
(сътворителен икоуниреномиикоуниреноми- чески субтизачески субтипас)
субстат)
[общо състоя[общо състоя[общо понятие
ние на цялост- [общо състоян- ние на външза състояние на ното същество
ие на вътреш- ното същество
ИУРСУ]
ното същество
на ИУРСУ]
на ИУРСУ]
на
ИУРСУ]
{икоуниреноми- {сустатитна
{запасова икоческа субти{субстатна
икоуниреномиуниреномипригодност}
ческа субтип- икоуниреноми- ческа субтическа субтиригодност}
пригодност}
(вид икоуниренопригодност}
мически специ- (вид специфант
(вид специфант)
(вид специна икоуниренофант на икоуфант на икоу- ниреномическа
мически сусниреномическа суперстанта)
тит)
субстанция)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатант)

Икоуниреномическо субтиучастие
(ИУРСУ)
(икоуниреномически субтисубстантит)

Сътворително
(пригодно)
ИУРСУ

(сътворителен
икоуниреномически субтисубстантит)

(сътворителен
икоуниреномически субтисустатит)
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[общо състояние на общото
същество на
ИУРСУ]
{сустатантна
икоуниреномическа субтипригодност}
(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 (удовлетворява-що) сустатитно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) субстатно ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) запасово ИУРСУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) сустатантно ИУРСУ

(унисъзидателен икоуниреномически субтисустатит)

(унисъзидателен икоуниреномически
субтисубстат)

(унисъзидател- (унисъзидателен
ен икоуниреикоуниреноминомически
чески субтисуссубтизапас)
татант)

[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)

СЪТВОРИТЕЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ
(performing ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (ки) – във:
сътворително икоуниреномическо субтиучастие;
сътворително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сътворително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
сътворително центитално икоуниреномическо субтиучастие.
СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (performing
ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икоуниреномически субстантит, (*) – икоуниреномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икоуниреномически субект [на субстантивностен сътворителен
икоуниреномически субект* (substantivitical ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сътворителна икономическа значимост
136

546

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(същото като сътворителен икономически субективит) и сътворителен икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически обективит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за сътворително икоуниреномическо субтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически субтисубстантит) и сътворително икоуниреномическо обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтисубстантит)
(вж. икоуниреномика); една от разновидностите на икоуниреномическото
участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност* (ecounirenomic performance), последното като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); общо понятие за съзидателно икоуниреномическо участие и изпълнително икоуниреномическо
участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Сътворителното икоуниреномическо участие е форма на съществуване на сътворителната икоуниреномическа енергия* (performing ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна икоуниреномическа
активност* (performing ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна икоуниреномическа потенциалност* (performing ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност).
Сътворителното икоуниреномическо участие акцентира върху дейността
на икоуниреномическия субект, който формира структурата на сътворителния
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 сътворителното икоуниреномическо участие са: (1) сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие (същото като сътворителен икоуниреномически трансцентит), (2) сътворително инцентитално икоуниреномическо участие (същото
като сътворителен икоуниреномически инцентит), (3) сътворително центитално икоуниреномическо участие (същото като сътворителен икоуниреномически центит), (4) сътворително уницентитално икоуниреномическо участие
(същото като сътворителен икоуниреномически уницентит) (фиг. 1 и табл. 1).
Ако не е посочено друго, под сътворително икоуниреномическо участие обик-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------новено се подразбира сътворителното трансцентитално икоуниреномическо
участие.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномическо участие)

СТВ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтитрансцентит
(СТВ икоуниреномическа ценностност;
СТВ икоуниреномическа отдаденост)

СТВ трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална
икоуниреномическа
заделеност;
СТВ икоуниреномическа заделеност)

СТВ инцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически инцентит
(СТВ инцентитално икоуниреноми-

СТВ центитално
икоуниреномическо участие;
СТВ икоунирено-мически центит
(СТВ центитално
икоуниреномическо участие)

ческо участие)

СТВ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтицентит
(СТВ икоуниреномически диспотант)

СТВ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиинцентит
(СТВ икоуниреномическа феност)

СТВ инцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

СТВ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтицентит
(СТВ центитална
икоуниреномическа
заделеност)

Фиг. 1. Разновидности на сътворителното икоуниреномическо участие според ингредиентната същностна икономическа стратификационност (СТВ – сътворителен; 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) сътворително икоуниреномическо субтиучастие (сътворителен икоунире139
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номически субтисубстантит) и (2) сътворително икоуниреномическо обтиучастие (сътворителен икоуниреномически обтисубстантит) (фиг. 2).

СТВ икономическа значимост;
СТВ икономически субективит

СТВ икотехномически принос;
СТВ икотехномически обективит

СТВ икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически субстантит

СТВ икономическа
субтизначимост;
СТВ икономически
субтисубективит;
СТВ икономическа
реализираност

СТВ икотехномически субтипринос;
СТВ икотехномичес-ки субтиобективит;
СТВ икотехномическа реализираност

СТВ икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтисубстантит;
СТВ икоуниреномическа реализираност

СТВ икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически
обтисубективит;
СТВ икономически
интерес

СТВ икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически обтиобективит;
СТВ икотехномическа зададеност

СТВ икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтисубстантит;
СТВ икоуниреномическа заделеност

Фиг. 2. Сътворително икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СТВ –
сътворителен; 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 сътворителното 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 сътворителното икоуниреномическо участие са: сътворително
възпроизводствено икоуниреномическо участие* (performing reproductional
ecounirenomic participation (share)), сътворително производствено икоуниреномическо участие* (performing production ecounirenomic participation (share)),
сътворително разменно икоуниреномическо участие* (performing exchange
ecounirenomic participation (share)), сътворително разпределително икоуниреномическо участие* (performing distributional ecounirenomic participation
(share)), сътворително потребително икоуниреномическо участие* (performing consumption ecounirenomic participation (share)), сътворително стопанствено икоуниреномическо участие* (performing protoeconomizing
ecounirenomic participation (share)), сътворително следпроизводствено икоуниреномическо участие* (performing post-production ecounirenomic participation (share)), сътворително предипотребително икоуниреномическо участие* (performing before-consumption ecounirenomic participation (share)), сътворително посредническо икоуниреномическо участие* (performing intermediationary ecounirenomic participation (share)), сътворително бизнес икоу145
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ниреномическо участие* (performing business ecounirenomic participation
(share)), сътворително алокативно икоуниреномическо участие* (performing allocative ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
сътворително икоуниреномическо участие* (individual performing ecounirenomic participation (share)), фирмено сътворително икоуниреномическо
участие* (firm performing ecounirenomic participation (share)), обществено
сътворително икоуниреномическо участие* (social performing ecounirenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително усвоявано икоуниреномическо участие*
(performing assimilated ecounirenomic participation (share)) и сътворително
създавано икоуниреномическо участие* (performing gived ecounirenomic
participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното икоуниреномическо участие са (1) сътворително сустатитно икоуниреномическо участие (същото като сътворителен икоуниреномически сустатит), (2) сътворително субстатно икоуниреномическо
участие (същото като сътворителен икоуниреномически субстат), (3) сътворително запасово икоуниреномическо участие (същото като сътворителен
икоуниреномически запас), (4) сътворително сустатантно икоуниреномическо участие (същото като сътворителен икоуниреномически сустатант). Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на икоуниреномическото участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 2.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 2. Разновидности на сътворителното 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 (сътворителен
икоуниреноми- икоуниреномически сустачески запас)
тант)

[общо състояние на цялостното същество на ИУРУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
ИУРУ]

[общо състоян-ие на външното 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 суперстан-та)
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[общо състояние на общото
същество на
ИУРУ]

(вид специфант на икоуниреномичес-ки
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

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 [работно вънсъстояние на
шно състояние
вътрешното съна вън-шното
щество на
същество на
ИУРУ]
ИУРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ИУРУ]

[работно
външ-но състояние на цялостното същество на
ИУРУ]
{сустатитна
икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа сметна
ческа сметна
задоволеност} задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)
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(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

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

Творческо
(ползваемо)
ИУРУ
(творчески
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на ИУРУ]
{икоуниреномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИУРУ

(творчески
икоуниреноми-чески сустатит)

(творчески икоуниреномически
субстат)

(творчески
(творчески икоикоуниреноми- униреномичесчески запас)
ки сустатант)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
икоуниреномическа ползваема
задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа ползва- ческа ползваеема задоволема задоволеност}
ност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

149

Творческо
(ползваемо)
запасово
ИУРУ

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)
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Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ИУРУ

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИУРУ]

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно ИУРУ

(изпълнителен
икоуниреномически сустатит)

(изпълнителен
икоуниреномически субстат)

[външно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма) (вид форма на
икоуниреномически сустит)

{субстатна
икоуниреномическа задоволеност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа задовоческа задоволеност}
леност}

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИУРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИУРУ

Съзидателно
Съзидателно
(изгодно) запа- (изгодно) суссово ИУРУ
татантно ИУРУ

(съзидателен
икоуниреномически сустатит)

(съзидателен
икоуниреномически субстат)

(съзидателен
(съзидателен
икоуниреноми- икоуниреномичес-ки запас)
чески сустатант)

[вътрешно
със-тояние на
ця-лостното
същество на
ИУРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИУРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа из(вид икоуниреногод-ност}
мическо съ(вид съдържадържание)
ние на икоуниреномически
сустит)

{субстатна
икоуниреномическа игодност}

{сустатантна
{запасова ико- икоуниреномиуниреномическа изгодческа изгодност}
ност}
(вид съдържа(вид съдържа- ние на икоуниние на икоуниреномически
реномическа
сустант)
суперстанта)

Изпълнително
(задоволяващо)
ИУРУ
(изпълнителен
икоуниреномически субстантит)
{икоуниреномическа задоволеност}
[външно състояние на
ИУРУ]

Съзидателно
(изгодно) ИУРУ
(съзидателен
икоуниреномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа изгодност}

(вид съдържание на икоуниреномическа субстанция)

150

Изпълнително
(задоволяващо) запасово
ИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИУРУ

(изпълнителен (изпълнителен
икоуниреноми- икоуниреномически запас)
чески сустатант)
[външно със- [външно състотояние на
яние на общото
външното съсъщество на
щество на
ИУРУ]
ИУРУ]

560

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

[вътрешно състояние на общото същество
на ИУРУ]
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (КИ)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно (удовлетворяващо)
сустатитно
ИУРУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) субстатно
ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворява-що) запасово ИУРУ

Унисъзидателно (удовлетворяващо) сустатантно ИУРУ

(унисъзидателен икоуниреномически
сустатит)

(унисъзидателен
икоуниреномически субстат)

(унисъзидателен икоуниреномически
запас)

(унисъзидателен икоуниреномически сустатант)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИУРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество
на ИУРУ]

[цялостно състояние на външното същество на ИУРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИУРУ]

{сустатитна
икоуниреномическа удовлетворе(вид икоуниреноност}
мически специфит)
(вид специфит на икоуниреномически сустит)

{субстатна
икоуниреномическа удовлетвореност}

{запасова ико- {сустатантна
униреномиикоуниреномическа удовле- ческа удовлеттвореност}
вореност}

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа
суперстанта)

Унисъзидателно (удовлетворяващо) ИУРУ
(унисъзидателен икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИУРУ]
{икоуниреномическа удовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ (performing
ecounirenomic participation (share)) (ки) – във:
сътворително инцентитално икоуниреномическо участие;
сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие;
сътворително уницентитално икоуниреномическо участие;
сътворително центитално икоуниреномическо участие.

151

561

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (performing incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икокореномически обтиинцентит, сътворителна инцентитална икокореномическа
заделеност, (*) – сътворителен инцентитален икокореномически ингредиент,
който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица
в качеството й на сътворителен икокореномически субект [на субстантивностен сътворителен икокореномически субект* (substantivitical performing
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтиинцентит) и сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтиинцентит) (както и общо понятие за сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос) и сътворително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с
форномическата съставност са негови разновидности), където сътворителната инцентитална икономическа обтизначимост е сътворителна икономическа
оценка на сътворителния инцентитален техномически обтипринос; една от
разновидностите на инцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икокореномическата сътвореност*
(ecocorenomic performance), последното като общо понятие за икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); общо понятие за съзидателно инцентитално икокореномическо обтиучастие и изпълнително инцентитално
икокореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното инцентитално икокореномическо обтиучастие е сътворителен икокореномически
ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна
сътворителена оценка на феноменно равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е
обективно-субстантивностна сътворителена икокореномическа оценка*
(objectively-substantivitical performing ecocorenomic appraisement) на феноменно
равнище. Сътворителното инцентиталното икокореномическо обтиучастие
1
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------е форма на съществуване на сътворителната инцентитална обтиикокореномическа енергия* (performing incentital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна инцентитална обтиикокореномическа активност* (performing
incentital obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То
е кинестично опредметена сътворителна инцентитална обтиикокореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна инцентитална обтиикокореномическа потенциалност* (performing incentital
obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителното икокореномическо
обтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

(СТВ инцентитално икоуниреномическо участие)

СТВ инцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномически инцентит
(СТВ инцентитало икокореномическо участие)

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

СТВ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиинцентит
(СТВ икоуниреномическа феност)

СТВ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтиинцентит
(СТВ икокореномическа феност)

СТВ инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиинцентит

СТВ нцентитално икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтиинцентит

(СТВ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

(СТВ инцентитална икокореномическа заделеност)

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

СТВ инцентитално икоуниреномическо
участие;
СТВ икоуниреномически инцентит

Фиг. 1. Сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното инцентитално икокореномическо обтиучастие са:
сътворително възпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing reproductional incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително производствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing production incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително разменно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing exchange incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително разпределително инцентитално
икокореномическо обтиучастие* (performing distributional incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително потребително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing consumption
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително стопанствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing
protoeconomizing incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително следпроизводствено инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing post-production incentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително предипотребително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing before-consumption incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително посредническо инцентитално
икокореномическо обтиучастие* (performing intermediationary incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително бизнес инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing business incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително алокативно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing allocative incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual
performing incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm performing
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие* (social performing
incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително инцентитално усвоявано икокореномическо обтиучастие* (performing assimilated ecocorenomic subtiparticipation (obtis-
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(obtishare)) и сътворително инцентитално създавано икокореномическо
обтиучастие* (performing gived ecocorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното инцентитално икокореномическо обтиучастие
са (1) сътворително сустатитно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing sustatitic incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически
обтисустатит* (performing incentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) сътворително субстатно инцентитално икокореномическо обтиучастие*
(performing substatum incentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически обтисубстат*
(performing incentital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) сътворително запасово
инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing stock incentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически обтизапас* (performing incentital ecocorenomic
obtistock)], (4) сътворително сустатантно инцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing sustatantal incentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически обтисустатант* (performing incentital ecocorenomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
инцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.

5

566

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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
кореномически
субстанция)
сустит)

7
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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)

8
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Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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)

9

570
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Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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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Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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
обтиизгодност}

{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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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 обтиномически
номически об- номически обсубстат;
обтисустатит;
тизапас;
тисустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномически обтиин- обтиинцентит) обтиинцентит) чески обтиинцентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
ИЦИКРОУ]
{субстатна
{запасова ин- {сустатантна
{сустатитна
инцентицентитална
инцентиинцентитална
икокоикокореномитална
икокотална икокореномическа
ческа обтиуреномическа
реномическа
обтиудовледовлеобтиудовлеобтиудовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
субсмическа супермически сусномически
танция)
станта)
тант)
сустит)

СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (performing incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен
икокореномически субтиинцентит, сътворителна икокореномическа феност, (*) – сътворителен инцентитален икокореномически ингредиент, който
на феноменно равнище като субективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на сътворителен икокореномически субект [на субстантивностен сътворителен икокореномически субект* (substantivitical performing
12
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Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация
(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтиинцентит) и сътворителен инцентитален икотехномически
субтипринос (същото като като сътворителен икотехномически субтиинцентит) (както и общо понятие за сътворително инцентитално икореномическо
субтиучастие (в т.ч. и за сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост и сътворителен инцентитален икотехномически субтипринос) и
сътворително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сътворителната инцентитална икономическа субтизначимост е икономическа оценка
на сътворителния инцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един
от конкретните изрази на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic
performance), последното като общо понятие за икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение*
(ecocorenomic implementation); общо понятие за съзидателно инцентитално
икокореномическо субтиучастие и изпълнително инцентитално икокореномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното инцентитално
икокореномическо субтиучастие е като сътворителен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на
обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сътворителна икокореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical performing ecocorenomic appraisement) на феноменно равнище. Сътворителното инцентиталното икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на сътворителната инцентитална субтиикокореномическа енергия* (performing incentital subtiecocorenomic energy)
(вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна инцентитална субтиикокореномическа активност* (performing incentital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна инцентитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна инцентитална субтиикокореномическа потенциалност* (performing incentital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна иконо13
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителното икокореномическо субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

СТВ инцентитално икореноми-ческо обтиучастие;
СТВ икореномически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икореномическа заделеност)

СТВ инцентитално икоуниреномическо
участие;
СТВ икоуниреномически инцентит

СТВ инцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномически инцентит

(СТВ инцентитално икоунирено
мическо участие)

(СТВ инцентитално икокореномическо участие)

СТВ инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиинцентит

СТВ инцентитално икокорено-мическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтиинцентит
(СТВ икокореномическа феност)

(СТВ икоуниреномическа феност)

СТВ нцентитално икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтиинцентит

СТВ инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиинцентит

(СТВ инцентитална икокореномическа заделеност)

(СТВ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително инцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното инцентитално икокореномическо субтиучастие
са: възпроизводствено сътворително инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (performing reproductional incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително производствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing production incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително разменно инцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(performing
exchange
incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разпределително
инцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing distributional
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително потребително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing
consumption incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително стопанствено инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(performing protoeconomizing incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително следпроизводствено инцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing post-production incentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително предипотребително инцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing before-consumption
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително посредническо инцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing
intermediationary incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(performing business incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително алокативно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(performing allocative incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (individual performing incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено сътворително инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (firm performing incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено сътворително инцентитално икокореномическо
субтиучастие* (social performing incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително инцентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (performing incentital assimilated ecocorenomic
16
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) и сътворително инцентитално създавано икокореномическо субтиучастие* (performing incentital gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното инцентитално икокореномическо субтиучастие
са (1) сътворително сустатитно инцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing sustatitic incentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически
субтисустатит* (performing incentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) сътворително субстатно инцентитално икокореномическо субтиучастие*
(performing substatum incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически субтисубстат*
(performing incentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) сътворително запасово инцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing stock
incentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически субтизапас* (performing incentital
ecocorenomic subtistock)], (4) сътворително сустатантно инцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(performing
sustatantal
incentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически субтисустатант* (performing incentital
ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо субтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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
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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ИЦИУРСУ
(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ИЦИУРСУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРСУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИУРСУ
(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоИЦИУРСУ
ИЦИУРСУ
во ИЦИУРСУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ИЦИУРСУ

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икоуниреномически субтизапас;

(унисъзидателен инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (performing incentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икокореномически инцентит, (*) – сътворителен инцентитален икокореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икокореномически субект [на субстантивностен сътворителен
икокореномически субект* (substantivitical performing ecocorenomic subject)]
във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сътворителна инцентитална икономическа
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------значимост (същото като сътворителен икономически инцентит) и сътворителен инцентитален икотехномически принос (същото като сътворителен
икотехномически инцентит) (както и общо понятие за сътворително инцентитално икореномическо участие (в т.ч. и за сътворителна инцентитална
икономическа значимост и сътворителен инцентитален икотехномически
принос) и сътворително инцентитално икоуниреномическо участие, които
съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където
сътворителната инцентитална икономическа значимост е икономическа оценка
на сътворителния инцентитални икотехномически принос; една от разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от
конкретните изрази на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic
performance), последното като общо понятие за икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение*
(ecocorenomic implementation); общо понятие за съзидателно инцентитално
икокореномическо участие и изпълнително инцентитално икокореномическо
участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за сътворително инцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтиинцентит и същото като сътворителна икокореномическа
феност) и сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икокореномически обтиинцентит и като сътворителна инцентитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика).
Сътворителното инцентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на сътворителната инцентитална икокореномическа енергия
(performing incentital ecocorenomic energy) (вж. икокореномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената сътворителна инцентитална
икокореномическа активност* (performing incentital ecocorenomic activity)
(вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна инцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна инцентитална икокореномическа потенциалност* (performing incentital ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа
потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителното
икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТВ инцентитално икоуниреномическо
участие;
СТВ икоуниреномически
инцентит

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

(СТВ инцентитално икоуниреномическо участие)

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

СТВ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиинцентит
(СТВ икоуниреномическа феност)

СТВ инцентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтиинцентит
(СТВ икокореномическа феност)

СТВ инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиинцентит

СТВ нцентитално икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтиинцентит

(СТВ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

(СТВ инцентитална икокореномическа заделеност)

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

СТВ инцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномически инцентит
(СТВ инцентитално икокореномическо участие)

Фиг. 1. Сътворително инцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
сътворително инцентитално икокореномическо субтиучастие (сътворителен
икокореномически субтиинцентит) и (2) сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие (сътворителен икокореномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното инцентитално икокореномическо участие са:
сътворително възпроизводствено инцентитално икокореномическо участие* (performing reproductional incentital ecocorenomic participation (share)),
сътворително производствено инцентитално икокореномическо участие*
(performing production incentital ecocorenomic participation (share)), сътворително разменно инцентитално икокореномическо участие* (performing
exchange incentital ecocorenomic participation (share)), сътворително разпределително
инцентитално
икокореномическо
участие*
(performing
distributional incentital ecocorenomic participation (share)), сътворително потребително инцентитално икокореномическо участие* (performing
consumption incentital ecocorenomic participation (share)), сътворително стопанствено инцентитално икокореномическо участие* (performing
protoeconomizing incentital ecocorenomic participation (share)), сътворително
следпроизводствено
инцентитално
икокореномическо
участие*
(performing post-production incentital ecocorenomic participation (share)), сътворително предипотребително инцентитално икокореномическо участие*
(performing before-consumption incentital ecocorenomic participation (share)),
сътворително посредническо инцентитално икокореномическо участие*
(performing intermediationary incentital ecocorenomic participation (share)), сътворително бизнес инцентитално икокореномическо участие* (performing
business incentital ecocorenomic participation (share)), сътворително алокативно инцентитално икокореномическо участие* (performing allocative
incentital ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително инцентитално икокореномическо участие* (individual performing
incentital ecocorenomic participation (share)), фирмено сътворително инцентитално икокореномическо участие* (firm performing incentital ecocorenomic
participation (share)), обществено сътворително инцентитално икокореномическо участие* (social performing incentital ecocorenomic participation
(share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително инцентитално усвоявано икокореномичес27
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ко участие* (performing incentital assimilated ecocorenomic participation (share))
и сътворително инцентитално създавано икокореномическо участие*
(performing incentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното инцентитално икокореномическо участие са (1)
сътворително сустатитно инцентитално икокореномическо участие*
(performing sustatitic incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като
сътворителен инцентитален икокореномически сустатит* (performing
incentital ecocorenomic sustatite)], (2) сътворително субстатно инцентитално икокореномическо участие* (performing substatum incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален
икокореномически субстат* (performing incentital ecocorenomic substatum)],
(3) сътворително запасово инцентитално икокореномическо участие*
(performing stock incentital ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически запас* (performing incentital
ecocorenomic stock)], (4) сътворително сустатантно инцентитално икокореномическо участие* (performing sustatantal incentital ecocorenomic
participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икокореномически сустатант* (performing incentital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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- външно състояние на външно- ние на общото
същество на
то 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИКРУ
(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИКРУ

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически инцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически инцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова инцентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИКРУ
(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
изгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИКРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИКРУ

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатит;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически субстат;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икокореномически сустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически инцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
изгодност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
изгодност}

{запасова инцентитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна инцентитална икокореномическа
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИКРУ
(унисъзидателен инцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИКРУ]
{инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ИЦИКРУ
сово ИЦИКРУ
тантно
ИЦИКРУ
ИЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен инцентитаен инцентитаен инцентитаен инцентитален
икокоренолен
икокорелен икокорелен икокоремически субсномически за- номически сусномически
тат;
пас;
сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномиинцентит)
инцентит)
чески инценчески инцентит)
тит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ИЦИКРУ]

{сустатитна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икокореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икокореномически
сустит)

(вид специфит
на икокореномическа субстанция)

[цялостно състояние на външното същество на
ИЦИКРУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИКРУ]

{запасова ин- {сустатантна
центитална
инцентиикокореномитална икокоческа удовлетреномическа
вореност}
удовлетвореност}
(вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокореномическа супермически сусстанта)
тант)

СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (performing incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически обтиинцентит, сътворителна инцентитална икореномическа заделеност, (*) – сътворителен инцентитален икореномически ингредиент, който на
феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икореномически субект [на субстантивностен
сътворителен икореномически субект* (substantivitical performing
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като
сътворителен икономически обтиинцентит и като сътворителен инцентитален икономически интерес) и сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтиинцентит
и като сътворителна инцентитална икотехномическа задаеност); една от
разновидностите на инцентитално икореномическото обтиучастие (вж.) и
един от конкретните изрази на икореномическата сътвореност* (ecorenomic
performance), последното като общо понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic
implementation); общо понятие за съзидателно инцентитално икореномическо
обтиучастие и изпълнително инцентиталноо икореномическо обтиучастие,
но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното инцентитално икореномическо обтиучастие е сътворителен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка на феноменно
равнище или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сътворителна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical performing
ecorenomic appraisement) на феноменно равнище. Сътворителното инцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сътворителната инцентитална обтиикореномическа енергия* (performing
incentital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна инцентитална обтиикореномическа активност* (performing incentital obtiecorenomic activity) (вж.
обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна
инцентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна инцентитална обтиикореномическа потенциалност* (performing incentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителното икореномическо обтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сътворителното инцентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 сътворителното инцентитално икореномическо обтиучастие са (1)
сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост (сътворителен
икономически обтиинцентит) и (2) сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос (сътворителен икотехномически обтиинцентит).
Сътворителната инцентитална икономическа обтизначимост и сътворителният инцентитален икотехномически обтипринос като разновидности на
сътворителното инцентитално икореномическо обтиучастие (то е или сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост, или сътворителен инцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно
единство) и като двойка образуват сътворителен инцентитален дялов икореномически обтидиспозат (performing incentital partitionary ecorenomic
obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие е сътворителен инцентитален дялов
икореномически обтидиспозант (performing incentital partitionary ecorenomic
obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността
на сътворителния инцентитален дялов икореномически обтидиспозант
iobpardis (на сътворителното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сътворителната инцентитална икономическа обтизначимост iobpardis и сътворителния инцентитален икотехномически обтипринос iobpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на
сътворителния инцентитален дялов икореномически обтидиспозат сътворителната инцентитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на
икореномическо явление) е сътворителна инцентитална икономическа
оценка* (performing incentital economic estimatе) на сътворителния 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 сътворителна инцентитална икономическа оценка на
сътворителния инцентитален икотехномически обтипринос (total
performing incentital economic estimatе of the performing incentital ecotechnomic
obticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------iobpardis
aiobpardis =
iobpardis
е средната сътворителна инцентитална икономическа оценка на сътворителния инцентитален икотехномически обтипринос (average performing
incentital economic estimatе of the performing incentital ecotechnomic obticontribution) и
miobpardis =

diobpardis
d iobpardis

е пределната сътворителна инцентитална икономическа оценка на сътворителния инцентитален икотехномически обтипринос (marginal performing incentital economic estimatе of the performing incentital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното инцентитално икореномическо обтиучастие са:
сътворително възпроизводствено инцентитално икореномическо обтиучастие* (performing reproductional incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително производствено инцентитално икореномическо
обтиучастие* (performing production incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително разменно инцентитално икореномическо обтиучастие* (performing exchange incentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително разпределително инцентитално икореномическо
обтиучастие*
(performing
distributional
incentital
ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително потребително инцентитално
икореномическо обтиучастие* (performing consumption incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително стопанствено инцентитално
икореномическо обтиучастие* (performing protoeconomizing incentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително следпроизводствено
инцентитално икореномическо обтиучастие* (performing post-production
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително предипотребително инцентитално икореномическо обтиучастие* (performing beforeconsumption incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително
посредническо инцентитално икореномическо обтиучастие* (performing
intermediationary incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително бизнес инцентитално икореномическо обтиучастие* (performing
business incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително ало39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------кативно инцентитално икореномическо обтиучастие* (performing
allocative incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие*
(individual performing incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие* (firm
performing incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие* (social performing
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително инцентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (performing incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(obtishare)) и сътворително инцентитално създавано икореномическо обтиучастие* (performing incentital gived ecorenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното инцентитално икореномическо обтиучастие са
(1) сътворително сустатитно инцентитално икореномическо обтиучастие* (performing sustatitic incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като сътворителен инцентитален икореномически обтисустатит* (performing incentital ecorenomic obtisustatite)], (2) сътворително субстатно инцентитално икореномическо обтиучастие* (performing substatum
incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен
инцентитален икореномически обтисубстат* (performing incentital
ecorenomic obtisubstatum)], (3) сътворително запасово инцентитално икореномическо обтиучастие* (performing stock incentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икореномически обтизапас* (performing incentital ecorenomic obtistock)], (4) сътворително сустатантно инцентитално икореномическо обтиучастие*
(performing sustatantal incentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото
като сътворителен инцентитален икореномически обтисустатант*
(performing incentital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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 инцентитален
икореномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икореномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически обтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтиинцентит)

творчески субстатен икореномически обтиинцентит)

творчески запасов икореномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически обтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРОУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРОУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[вътрешно със- [вътрешно състояние на въттояние на вънрешното същес- шното същество
тво на
на ИЦИРОУ]
ИЦИРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидателно
(удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворява- (удовлетворяващо) сустатитно
що) субстатно
що) запасово
що) сустатантно
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
ИЦИРОУ
Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ИЦИРОУ
(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ИЦИРОУ]
{инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатит;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисубстат;

(унисъзидателен инцентитален икореномически запас;

(унисъзидателен инцентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтиинцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтиинцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтиинцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ИЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ИЦИРОУ]
тво на
ИЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ИЦИРОУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова инцентитална
икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (performing incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически субтиинцентит, сътворителна икореномическа феност, (*) – сътворителeн инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икореномически субект [на субстантивностен сътворителен икореномически субект* (substantivitical performing ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сътворителна инцентитална
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически
субтиинцентит и като сътворителна икономическа феност) и сътворителен
инцентитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен
икотехномически субтиинцентит и като сътворителна икотехномическа феност); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сътвореност* (ecorenomic performance), последното като общо понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); общо понятие за съзидателно инцентитално икореномическо субтиучастие и изпълнително инцентитално икореномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното инцентитално
икореномическо субтиучастие е сътворителен икореномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сътворителна
оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективносубстантивностна сътворителна икореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical performing ecorenomic appraisement) на феноменно равнище.
Сътворителното инцентитално икореномическо субтиучастие е форма на
съществуване на сътворителната инцентитална субтиикореномическа
енергия* (performing incentital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна
инцентитална субтиикореномическа активност* (performing incentital
subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна инцентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна инцентитална
субтиикореномическа потенциалност* (performing incentital subtiecorenomic
potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на сътворителното икореномическо субтиучастие. (вж. фиг.
1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

СТВ инцентитална икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икономическа
за-деленост;
СТВ инцентитален
икономически интерес)

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

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

Фиг. 1. Сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сътворителното инцентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сътворителното инцентитално икореномическо субтиучастие са
(1) сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост (сътворителен икономически субтиинцентит) и (2) сътворителен инцентитален икотехномически субтипринос (сътворителен икотехномически субтиинцентит).
Сътворителната инцентитална икономическа субтизначимост и сътворителният инцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на
сътворителното инцентиталното икореномическо субтиучастие (то е или сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост, или сътворителен инцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сътворителен инцентитален дялов икореномически субтидиспозат (performing incentital partitionary
ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие е сътворителен инцентитален дялов икореномически субтидиспозант (performing incentital
partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сътворителния инцентиталния дялов икореномически субтидиспозант isubpardis (на сътворителното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сътворителната инцентитална икономическа субтизначимост isubpardis и сътворителния инцентитален икотехномически субтипринос isubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сътворителния инцентитален дялов икореномически субтидиспозат сътворителната инцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сътворителна инцентитална икономическа оценка* (performing incentital economic
estimatе) на сътворителния 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 сътворителна инцентитална икономическа оценка на
сътворителния инцентитален икотехномически субтипринос (total
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------performing incentital economic estimatе of the performing incentital ecotechnomic
subticontribution),
aisubpardis =

isubpardis
isubpardis

е средната сътворителна инцентитална икономическа оценка на сътворителния инцентитален икотехномически субтипринос (average
performing incentital economic estimatе of the performing incentital ecotechnomic
subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната сътворителна инцентитална икономическа оценка на сътворителния инцентитален икотехномически субтипринос (marginal
performing incentital economic estimatе of the performing incentital ecotechnomic
subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното инцентитално икореномическо субтиучастие са:
сътворително възпроизводствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (performing reproductional incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително производствено инцентитално икореномическо субтиучастие* (performing production incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително разменно инцентитално икореномическо субтиучастие* (performing exchange incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително разпределително инцентитално икореномическо субтиучастие* (performing distributional incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително потребително инцентитално
икореномическо субтиучастие* (performing consumption incentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително стопанствено инцентитално
икореномическо субтиучастие* (performing protoeconomizing incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително следпроизводствено
инцентитално икореномическо субтиучастие* (performing post-production
incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително предипотребително инцентитално икореномическо субтиучастие* (performing
before-consumption incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително посредническо инцентитално икореномическо субтиучастие*
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(performing intermediationary incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сътворително бизнес инцентитално икореномическо субтиучастие*
(performing business incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително алокативно инцентитално икореномическо субтиучастие*
(performing allocative incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие* (individual performing incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), фирмено сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие* (firm performing incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), обществено сътворително инцентитално икореномическо
субтиучастие* (social performing incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително инцентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (performing incentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сътворително инцентитално създавано икореномическо
субтиучастие* (performing incentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното инцентитално икореномическо субтиучастие
са (1) сътворително сустатитно инцентитално икореномическо субтиучастие* (performing sustatitic incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икореномически
субтисустатит* (performing incentital ecorenomic subtisustatite)], (2) сътворително субстатно инцентитално икореномическо субтиучастие*
(performing substatum incentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икореномически субтисубстат*
(performing incentital ecorenomic subtisubstatum)], (3) сътворително запасово
инцентитално икореномическо субтиучастие* (performing stock incentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икореномически субтизапас* (performing incentital ecorenomic
subtistock)], (4) сътворително сустатантно инцентитално икореномическо субтиучастие* (performing sustatantal incentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икореномически
субтисустатант* (performing incentital ecorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоре-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа
ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното инцентитално икореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ИЦИРСУ – инцентитално икореномическо субтиучастие)

Инцентитално
икореномическо субтиучастие (ИЦИРСУ)
(инцентитален
икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ИЦИРСУ

Субстатно
ИЦИРСУ

Запасово
ИЦИРСУ

Сустатантно
ИЦИРСУ

(инцентитален икореномически субтисустатит;

(инцентитален
икореномически субтисубстат;

(инцентитален икореномически субтизапас;

(инцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

субстатен икореномически
субтиинцентит)

запасов икореномически
субтиинцентит)

сустатитен
икореномически субтиинцентит)

[цялостно същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ИЦИРСУ]

[външно същество на
ИЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ИЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ИЦИРСУ
(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ИЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиинцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиинцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтипригодност}

{запасова инцентитална
икореномическа субтипригодност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИРСУ
(работен инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИРСУ

(работен инцентитален икореномически субтисустатит;

(работен инцентитален икореномически субтисубстат;

(работен инцентитален икореномически субтизапас;

(работен инцентитален икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиинцентит)

работен субстатен икореномически
субтиинцентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРСУ
(творчески инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИРСУ

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески инцентитален
икореномически субтизапас;

(творчески инцентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиинцентит)

творчески субстатен икореномически субтиинцентит)

творчески запасов икореномически субтиинцентит)

творчески сустатантен икореномически субтиинцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтизадоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икореномически субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икореномическа
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРСУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРСУ]
{инцентитална икореномическа субтиизгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИРСУ

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
субтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
субтиинцентит)

съзидателен
запасов икореномически субтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРСУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа субтиизгодност}

{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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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)

СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (performing incentital ecorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически инцентит,
(*) – сътворителен инцентитален икореномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икореномически субект [на субстантивностен сътворителен икореномически
субект* (substantivitical performing ecorenomic subject)] във икореномическото
възпроизводство; общо понятие за сътворителна инцентитална икономическа значимост (същото като сътворителен икономически инцентит) и сътво60

621

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рителен инцентитален икотехномически принос (същото като сътворителен
икотехномически инцентит), както и общо понятие за сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икореномически субтиинцентит и същото като сътворителна икореномическа феност) и сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие (същото
като сътворителен икореномически обтиинцентит и като сътворителна инцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на инцентиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сътвореност* (ecorenomic
performance), последното като общо понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic
implementation); общо понятие за съзидателно инцентитално икореномическо
участие и изпълнително инцентитално икореномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното инцентитално икореномическо участие е форма
на съществуване на сътворителната инцентитална икореномическа енергия (performing incentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената сътворителна инцентитална
икореномическа активност* (performing incentital ecorenomic activity) (вж.
икореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна инцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна инцентитална икореномическа потенциалност*
(performing incentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

СТВ инцентитал-но икореноми-ческо обтиучас-тие;
СТВ икореномически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително инцентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СТВ – сътворителен; 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 сътворителното инцентитално икореномическо участие са (1)
сътворителна инцентитална икономическа значимост (сътворителен икономически инцентит) и (2) сътворителен инцентитален икотехномически принос (сътворителен икотехномически инцентит), а според общностния икореномически статут негови разновидности са (1) сътворително инцентитално
икореномическо субтиучастие (сътворителен икореномически субтиинцентит) и (2) сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие (сътворителен икореномически обтиинцентит).
Сътворителната инцентитална икономическа значимост и сътворителният
инцентитален икотехномически принос като разновидности на сътворителното
инцентитално икореномическо участие (то е или сътворителна инцентитална
икономическа значимост, или сътворителен инцентитален икотехномически
принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сътворителен инцентитален дялов икореномически диспозат
(performing incentital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически
диспозат), а самото сътворително инцентитално икореномическо участие е
сътворителен инцентитален дялов икореномически диспозант (performing
incentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант).
Специфично за определеността на сътворителния инцентитален дялов икореномически диспозант ipardis (на икореномическото участие) е, че двете му
разновидности в лицето на сътворителната инцентитална икономическа
значимост ipardis и сътворителния инцентитален икотехномически принос
ipardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сътворителния инцентиталения дялов икореномически диспозат сътворителната инцентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо
явление) е сътворителна инцентитална икономическа оценка* (performing
incentital economic estimatе) на сътворителния 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 сътворителна инцентитална икономическа оценка на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителния инцентитален икотехномически принос (total performing
incentital economic estimatе of the performing incentital ecotechnomic contribution),
aipardis =

ipardis
ipardis

е средната сътворителна инцентитална икономическа оценка на сътворителния инцентитален икотехномически принос (average performing
incentital economic estimatе of the performing incentital ecotechnomic contribution)
и
mipardis =

dipardis
d ipardis

е пределната сътворителна инцентитална икономическа оценка на сътворителния инцентитален икотехномически принос (marginal performing
incentital economic estimatе of the performing incentital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното инцентитално икореномическо участие са: сътворително възпроизводствено инцентитално икореномическо участие*
(performing reproductional incentital ecorenomic participation (share)), сътворително производствено инцентитално икореномическо участие* (performing production incentital ecorenomic participation (share)), сътворително разменно инцентитално икореномическо участие* (performing exchange incentital ecorenomic participation (share)), сътворително разпределително
инцентитално икореномическо участие* (performing distributional incentital
ecorenomic participation (share)), сътворително потребително инцентитално икореномическо участие* (performing consumption incentital ecorenomic
participation (share)), сътворително стопанствено инцентитално икореномическо участие* (performing protoecono-mizing incentital ecorenomic participation
(share)),
сътворително
следпроизводствено
инцентитално
икореномическо участие* (performing post-production incentital ecorenomic
participation (share)), сътворително предипотребително инцентитално
икореномическо участие* (performing before-consumption incentital ecorenomic
participation (share)), сътворително посредническо инцентитално икореномическо участие* (performing intermediationary incentital ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)), сътворително бизнес инцентитално икореномическо
участие* (performing business incentital ecorenomic participation (share)), сътворително алокативно инцентитално икореномическо участие*
(performing allocative incentital ecorenomic participation (share)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително инцентитално икореномическо участие*
(individual performing incentital ecorenomic participation (share)), фирмено сътворително инцентитално икореномическо участие* (firm performing
incentital ecorenomic participation (share)), обществено сътворително инцентитално икореномическо участие* (social performing incentital ecorenomic
participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително инцентитално усвоявано икореномическо
участие* (performing incentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
сътворително инцентитално създавано икореномическо участие* (performing incentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното инцентитално икореномическо участие са (1)
сътворително сустатитно инцентитално икореномическо участие* (performing sustatitic incentital ecorenomic participation (share)) [същото като
сътворителен инцентитален икореномически сустатит* (performing
incentital ecorenomic sustatite)], (2) сътворително субстатно инцентитално
икореномическо участие* (performing substatum incentital ecorenomic
participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икореномически субстат* (performing incentital ecorenomic substatum)], (3) сътворително запасово инцентитално икореномическо участие* (performing stock
incentital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икореномически запас* (performing incentital ecorenomic stock)], (4)
сътворително сустатантно инцентитално икореномическо участие*
(performing sustatantal incentital ecorenomic participation (share)) [същото като
сътворителен инцентитален икореномически сустатант* (performing
incentital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на 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 сътворителното 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)

68

629

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИРУ
(творчески инцентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно ИЦИРУ

(творчески инцентитален икореномически
сустатит;

(творчески инцентитален икореномически
субстат;

(творчески инцентитален
икореномически запас;

(творчески инцентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически
инцентит)

творчески субстатен икореномически инцентит)

творчески запасов икореномически инцентит)

творчески сустатантен икореномически
инцентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИРУ
Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИРУ
(изпълнителен
инцентитален
икореномически субстантит)
[външно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа задоволеност}
(вид икореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИРУ

(изпълнителен
(изпълнителен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически запас;

(изпълнителен
инцентитален
икореномически
сустатант;

изпълнителен
сустатитен икореномически
инцентит)

изпълнителен
субстатен икореномически
инцентит)

изпълнителен
запасов икореномически
инцентит)

изпълнителен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{субстатна
инцентитална икореномическа задоволеност}

{запасова инценти-тална
икореномическа задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа задоволеност}

(вид форма на
икореномически
сустит)

(вид форма на
икореномическа
субстанция)

(вид форма на
икореномическа
суперстанта)

(вид форма на
икореномически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Съзидателно
(изгодно) сустатитно ИЦИРУ
Съзидателно
(изгодно)
ИЦИРУ
(съзидателен
инцентитален
икореномически субстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа изгодност}
(вид икореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) субстатно ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ИЦИРУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно ИЦИРУ

(съзидателен
(съзидателен
инцентитален
инцентитален
икореномически икореномически
сустатит;
субстат;

(съзидателен
инцентитален
икореномически запас;

(съзидателен
инцентитален
икореномически
сустатант;

съзидателен
сустатитен икореномически
инцентит)

съзидателен
субстатен икореномически
инцентит)

съзидателен
запасов икореномически
инцентит)

съзидателен
сустатантен
икореномически
инцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на ИЦИРУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ИЦИРУ]

{сустатитна
инцентитална икореномическа изгодност}

{субстатна
инцентитална икореномическа изгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 инцентитална
икореномическа удовлетвореност}

{сустатантна
инцентитална икореномическа
удовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

[цялостно състояние на
ИЦИРУ]
{инцентитална икореномическа
удовлетвореност}
(вид икореномически специфит)

СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (performing incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икоуниреномически обтиинцентит, сътворителна инцентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – сътворителен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сътворителен икоуниреномически субект [на субстантивностен сътворителен икоуниреномически субект* (substantivitical
performing ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство;
сътворителна инцентитална икономическа обтизначимост (същото като
сътворителен икономически обтиинцентит и като сътворителен инцентитален икономически интерес) и сътворителен инцентитален икотехномичес72
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ки обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтиинцентит
и като сътворителна инцентитална икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на
икоуниреномическата сътвореност* (ecounirenomic performance), последното като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic
makingness)
и
икоуниреномическо
изпълнение*
(ecounirenomic
implementation); общо понятие за съзидателно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и изпълнително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е сътворителен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка на
феноменно равнище или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна съцидателна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сътворителна икоуниреномическа оценка* (objectivelysubstantivitical performing ecounirenomic appraisement) на феноменно равнище.
Сътворителното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на
съществуване на сътворителната инцентитална обтиикоуниреномическа
енергия* (performing incentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна
инцентитална обтиикоуниреномическа активност* (performing incentital
obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна инцентитална обтиикоуниреномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна инцентитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (performing incentital
obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителното икоуниреномическо
обтиучастие. (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СТВ нцентитален
икотехномически
принос;
СТВ икотехномически инцентит
(СТВ инцентитално икотехномическо участие;
СТВ инцентитален
икотехномически
принос)

(СТВ инцентитално икоуниреномическо участие)

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

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

СТВ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиинцентит
(СТВ икоуниреномическа феност)

СТВ инцентитална икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икономическа
за-деленост;
СТВ инцентитален
икономически интерес)

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

СТВ инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

СТВ инцентитално икоуниреномическо
участие;
СТВ икоуниреномически инцентит

Фиг. 1. Сътворително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие
са: сътворително възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (performing reproductional incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително производствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing production incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително разменно инцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(performing
exchange
incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително разпределително
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing distributional
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително потребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing
consumption incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително стопанствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing protoeconomizing incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing post-production incentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително предипотребително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing before-consumption
incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително посредническо инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing
intermediationary incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително бизнес инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing business incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително алокативно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing allocative incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (individual performing incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено сътворително инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (firm performing incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено сътворително инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (social performing incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително инцентитално усвоявано икоуниномическо
обтиучастие* (performing incentital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(obtishare)) и сътворително инцентитално създавано икоуниреномическо
обтиучастие* (performing incentital gived ecounirenomic obtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) сътворително сустатитно инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (performing sustatitic incentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически
обтисустатит* (performing incentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) сътворително субстатно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing substatum incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически обтисубстат* (performing incentital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) сътворително
запасово инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing
stock incentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически обтизапас* (performing
incentital ecounirenomic obtistock)], (4) сътворително сустатантно инцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing sustatantal incentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически обтисустатант* (performing incentital
ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРОУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ИЦИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРОУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

творчески запасов икоуниреномически обтиинцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтиинцентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРОУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРОУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически
обтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Съзидателно
(изгодно)
ИЦИУРОУ
(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ИЦИУРОУ]
{инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ИЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ИЦИУРОУ

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
инцентитален
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтиинцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиинцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически
обтиинцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ИЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ИЦИУРОУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (performing incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икоуниреномически субтиинцентит, сътворителна икоуниреномическа феност,
(*) – сътворителен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на
феноменно равнище като субективна проекция количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на сътворителен икоуниреномически субект [на субстантивностен сътворителен икоуниреномически субект* (substantivitical
performing ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство;
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителна инцентитална икономическа субтизначимост (същото като
сътворителен икономически субтиинцентит и като сътворителна икономическа феност) и сътворителен инцентитален икотехномически субтипринос
(същото като сътворителен икотехномически субтиинцентит и като сътворителна икотехномическа феност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност* (ecounirenomic performance), последното като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); общо понятие за съзидателно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и изпълнително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е икоуниреномически
ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна
сътворителна оценка на феноменно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е
субективно-субстантивностна сътворителна икоуниреномическа оценка*
(subjectively-substantivitical performing ecounirenomic appraisement) на феноменно равнище. Сътворителното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на сътворителната инцентитална субтиикоуниреномическа енергия* (performing incentital subtiecounirenomic
energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената сътворителна инцентитална субтиикоуниреномическа активност* (performing incentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна инцентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна инцентитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (performing incentital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителното икоуниреномическо субтиучастие. (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

СТВ нцентитален
икотехномически
принос;
СТВ икотехномически инцентит
(СТВ инцентитално икотехномическо участие;
СТВ инцентитален
икотехномически
принос)

(СТВ инцентитално икоуниреномическо участие)

СТВ- инцентитална икономическа субтизначимост;
СТВ икономически субтиинцентит
(СТВ- икономическа феност)

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

СТВ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиинцентит
(СТВ икоуниреномическа феност)

СТВ инцентитална икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икономическа
за-деленост;
СТВ инцентитален
икономически интерес)

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

СТВ инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

СТВ инцентитално икоуниреномическо
участие;
СТВ икоуниреномически инцентит

Фиг. 1. Сътворително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите
разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: сътворително възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (performing reproductional incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително производствено инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (performing production incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разменно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing exchange incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разпределително
инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing distributional
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително потребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing
consumption incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително стопанствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(performing protoeconomizing incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing post-production incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително предипотребително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing before-consumption
incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително посредническо инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing
intermediationary incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(performing business incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително алокативно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(performing allocative incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(individual
performing
incentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено сътворително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm performing incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено сътворително инцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (social performing incentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително инцентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (performing incentital assimilated ecounirenomic
86

647

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) и сътворително инцентитално създавано икоуниреномическо субтиучастие* (performing incentital gived ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) сътворително сустатитно инцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (performing sustatitic incentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит* (performing incentital ecounirenomic subtisustatite)], (2) сътворително субстатно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(performing substatum incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически субтисубстат* (performing incentital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) сътворително
запасово инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing
stock incentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически субтизапас* (performing
incentital ecounirenomic subtistock)], (4) сътворително сустатантно инцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing sustatantal incentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически субтисустатант* (performing incentital
ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ИЦИУРСУ
(работен инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ИЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ИЦИУРСУ

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен инцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтиинцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиинцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиинцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтиинцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ИЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ИЦИУРСУ
(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ИЦИУРСУ]
{инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ИЦИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ИЦИУРСУ

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
инцентитален
икоуниреномически субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтиинцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтиинцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтиинцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ИЦИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРСУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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
субтиизгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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)

СЪТВОРИТЕЛНО
ИНЦЕНТИТАЛНО
ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (performing incentital ecounirenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икоуниреномически инцентит, (*) – сътворителен инцентитален икоуниреномически ингредиент, който на феноменно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сътворителен икоуниреномически субект [на субстантивностен сътворителен икоуниреномически субект* (substantivitical performing ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сътворителна инцентитална икономическа значимост (същото като икономически инцентит) и сът94
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ворителен инцентитален икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически инцентит), взети заедно като цялостно единство, както
и общо понятие за сътворително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически субтиинцентит и същото като сътворителна икоуниреномическа феност) и сътворително инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтиинцентит и като сътворителна инцентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност* (ecounirenomic performance), последното като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност*
(ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic
implementation); общо понятие за съзидателно инцентитално икоуниреномическо участие и изпълнително инцентитално икоуниреномическо участие, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Сътворителното инцентитално икоуниреномическо участие е форма на съществуване на сътворителната инцентитална икоуниреномическа енергия (performing incentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна инцентитална икоуниреномическа активност* (performing incentital
ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично
опредметена сътворителна инцентитална икоуниреномическа активност, а чрез
нея е и кинестично разпредметена сътворителна инцентитална икоуниреномическа потенциалност* (performing incentital ecounirenomic potentiality)
(вж. икоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
сътворителното икоуниреномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СТВ нцентитален
икотехномически
принос;
С икотехномически инцентит
(СТВ инцентитално икотехномическо участие;
СТВ инцентитален
икотехномически
принос)

СТВ инцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически инцентит
(СТВ инцентитално икоуниреномическо участие)

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

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

СТВ инцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиинцентит
(СТВ икоуниреномическа феност)

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

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

СТВ инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиинцентит
(СТВ инцентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително инцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сътворителното инцентитално икоуниреномическо участие са (1) сътворително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (сътворителен икоуниреномически субтиинцентит) и (2) сътворително инцентитално икоуниреномическо
обтиучастие (икоуниреномически обтиинцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното инцентитално икоуниреномическо участие са:
сътворително възпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (performing reproductional incentital ecounirenomic participation (share)),
сътворително производствено инцентитално икоуниреномическо участие* (performing production incentital ecounirenomic participation (share)),
сътворително разменно инцентитално икоуниреномическо участие*
(performing exchange incentital ecounirenomic participation (share)), сътворително разпределително инцентитално икоуниреномическо участие*
(performing distributional incentital ecounirenomic participation (share)), сътворително потребително инцентитално икоуниреномическо участие*
(performing consumption incentital ecounirenomic participation (share)), сътворително стопанствено инцентитално икоуниреномическо участие*
(performing protoeconomizing incentital ecounirenomic participation (share)), сътворително следпроизводствено инцентитално икоуниреномическо участие* (performing post-production incentital ecounirenomic participation (share)),
сътворително предипотребително инцентитално икоуниреномическо
участие* (performing before-consumption incentital ecounirenomic participation
(share)), сътворително посредническо инцентитално икоуниреномическо
участие* (performing intermediationary incentital ecounirenomic participation
(share)), сътворително бизнес инцентитално икоуниреномическо участие*
(performing business incentital ecounirenomic participation (share)), сътворително алокативно инцентитално икоуниреномическо участие* (performing
allocative incentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително инцентитално икоуниреномическо участие*
(individual performing incentital ecounirenomic participation (share)), фирмено
сътворително инцентитално икоуниреномическо участие* (firm
performing incentital ecounirenomic participation (share)), обществено сътворително инцентитално икоуниреномическо участие* (social performing
incentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително инцентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (performing incentital assimilated ecounirenomic participation
(share)) и сътворително инцентитално създавано икоуниреномическо
участие* (performing incentital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното инцентитално икоуниреномическо участие са
(1) сътворително сустатитно инцентитално икоуниреномическо участие* (performing sustatitic incentital ecounirenomic participation (share)) [същото
като сътворителен инцентитален икоуниреномически сустатит*
(performing incentital ecounirenomic sustatite)], (2) сътворително субстатно
инцентитално икоуниреномическо участие* (performing substatum incentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически субстат* (performing incentital ecounirenomic
substatum)], (3) сътворително запасово инцентитално икоуниреномическо
участие* (performing stock incentital ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически запас* (performing incentital ecounirenomic stock)], (4) сътворително сустатантно
инцентитално икоуниреномическо участие* (performing sustatantal incentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен инцентитален икоуниреномически сустатант* (performing incentital ecounirenomic
sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на инцентиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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}

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)

сътворителен
сустатантен
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 (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)

(вид икоуниреномически специ(вид специфант
фант)
на икоуниреномически сустит)
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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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до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ИЦИУРУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ИЦИУРУ]
{инцентитална икоуниреномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо)
сустатитно
ИЦИУРУ
(творчески инцентитален
икоуниреномически сус-татит;

Творческо (ползваемо) субстатно ИЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ИЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ИЦИУРУ

(творчески инцентитален
икоуниреномически субстат;

(творчески инцентитален
икоуниреномически запас;

(творчески инцентитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
инцентит)

творчески субстатен икоуниреномически
инцентит)

творчески запасов икоуниреномически
инцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
инцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ИЦИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ИЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ИЦИУРУ]

{сустатитна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{субстатна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова инцентитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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
изгодност}

{запасова инценти-тална
икоуниреномическа изгодност}

{сустатантна
инцентитална икоуниреномическа
изгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (performing transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен
икокореномически обтитрансцентит, сътворителна трансцентитална
икокореномическа заделеност, (*) – сътворителен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икокореномически субект [на субстантивностен сътворителен икокореномически субект* (substantivitical performing ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------дизюнкция) от сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтитрансцентит и като
сътворителен икономически интерес) и сътворителен трансцентитален
икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически
обтитрансцентит и като сътворителна икотехномическа зададеност) (както
и общо понятие за сътворително трансцентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост и сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос) и
сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сътворителната трансцентитална икономическа обтизначимост е сътворителна
икономическа оценка на сътворителния трансцентиталния икотехномическия
обтипринос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic performance), последното като общо понятие за икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); общо понятие за
съзидателно трансцентитално икокореномическо обтиучастие и изпълнително трансцентитално икокореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното трансцентитално икокореномическо обтиучастие е
сътворителен икокореномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна сътворителна оценка на същностно равнище
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
сътворителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сътворителна
икокореномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
performing
ecocorenomic appraisement) на същностно равнище. Сътворителното
трансцентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване
на сътворителната трансцентитална обтиикокореномическа енергия*
(performing transcentital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна трансцентитална обтиикокореномическа активност* (performing transcentital
obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна трансцентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна трансцентитална обтиикокореномическа потенциалност* (performing transcentital
obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителното икокореномическо
обтиучастие (наред със сътворителното уницентитално икокореномическо
обтиучастие, сътворителното центитално икокореномическо обтиучастие
и сътворителното инцентитално икокореномическо обтиучастие). Ако не е
посочено друго, под сътворително икокореномическо обтиучастие обикновено
се подразбира сътворителното трансцентиталното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СТВ трансцентитал-но икореномическо участие;
СТВ икореномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икореномическо участие;
СТВ икореномическо участие)

СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномическо участие)

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

СТВ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтитрансцентит
(СТВ икоуниреномическа ценностност;
СТВ икоуниреномическа отдаденост)

СТВ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтитрансцентит
(СТВ икокореномическа ценностност;
СТВ
икокореномическа
отдаденост)

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

СТВ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СТВ икоуниреномическа заделеност)

СТВ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореноми-чески обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална икокореномическа заделеност;
СТВ икокореномическа заделеност)

СТВ трансцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномическо участие)

Фиг. 1. Сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие и неговите
разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното трансцентитално икокореномическо обтиучастие
са: сътворително възпроизводствено трансцентитално икокореномическо
обтиучастие*
(performing
reproductional
transcentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително производствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing production transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително разменно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing exchange
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително разпределително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing
distributional transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително потребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(performing consumption transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сътворително стопанствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(performing
protoeconomizing
transcentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително следпроизводствено трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing post-production
transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително предипотребително трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(performing before-consumption transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително посредническо трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing intermediationary transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително бизнес трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing business transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително алокативно трансцентитално
икокореномическо обтиучастие* (performing allocative transcentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (individual
performing transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено
сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (firm
performing transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено
сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (social
performing transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (absolute performing transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------относително сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (relative performing transcentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие*
(labourly-determinate
performing
transcentital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (physically-determinate
performing transcentital ecoucoenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително трансцентитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие* (performing transcentital assimilated ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) и сътворително трансцентитално създавано
икокореномическо обтиучастие* (performing transcentital gived ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното трансцентитално икокореномическо обтиучастие са (1) сътворително сустатитно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing sustatitic transcentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икокореномически
обтисустатит*
(performing
transcentital
ecocorenomic
obtisustatite)], (2) сътворително субстатно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing substatum transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икокореномически обтисубстат* (performing transcentital ecocorenomic
obtisubstatum)], (3) сътворително запасово трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing stock transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икокореномически обтизапас* (performing transcentital ecocorenomic
obtistock)], (4) сътворително сустатантно трансцентитално икокореномическо обтиучастие* (performing sustatantal transcentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икокореномически обтисустатант* (performing transcentital ecocorenomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРОУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРОУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтипригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специ(вид специфант
фант на икона икокоренокореномически
мическа
сустит)
субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИКРОУ
(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРОУ

(работен трансцентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икокореномически обтизапас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икокореномически обтитрансцентит)

работен запасов икокореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икокореномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИКРОУ
(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ТЦИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ТЦИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ТЦИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(творчески
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(творчески
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтитрансцентит)

творчески субстатен икокореномически обтитрансцентит)

творчески запасов икокореномически обтитрансцентит)

творчески сустатантен икоко-реномически обтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРОУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИКРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИКРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИКРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически
обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икокореномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икокореномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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
обтиизгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРОУ]
{трансцентитална икокореномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ТЦИКРОУ
сово
тантно
ТЦИКРОУ
ТЦИКРОУ
ТЦИКРОУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икономически обкореномичесномически об- номически обтисубстат;
ки обтисустатизапас;
тисустатант;
тит;
унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
унисъзидател- субстатен ико- запасов икокосустатантен
кореномически
ен сустатитен
реномически
икокореномиобтитрансценикокореномиобтитрансценчески обтиттит)
чески обтиттит)
рансцентит)
рансцентит)
[цялостно със[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- тояние на въттояние на вънтояние на обрешното
същестояние на цяшното същест- щото същество
тво на
лостното съво на
на ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
щество на
ТЦИКРОУ]
ТЦИКРОУ]
{субстатна
{сустатантна
{запасова
трансцентитрансценти{сустатитна
трансцентитална
икокотална икокотрансцентитална икокореномическа
реномическа
тална икокореномическа
обтиудовлеобтиудовлереномическа
обтиудовлетвореност}
твореност}
обтиудовлетвореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокорено(вид специфит на икокоренона икокореномическа
мически сусна икокоремическа суперсубстанция)
тант)
номически
станта)
сустит)

СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (performing transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен
икокореномически субтитрансцентит, сътворителна икокореномическа
ценностност, сътворителна икокореномическа отдаденост, (*) – сътворителен трансцентитален икокореномически ингредиент, който на същностно
равнище като субективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сътворителен икокореномически субект [на субстантивностен сътвори117
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------телен икокореномически субект* (substantivitical performing ecocorenomic
subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание
или включваща икономическа дизюнкция) от сътворителна трансцентитална
икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически
субтитрансцентит и като сътворителна икономическа ценност) и сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтитрансцентит и като сътворително икотехномическо усърдие) (както и общо понятие за сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие [в т.ч. и за сътворителна трансцентитална
икономическа субтизначимост и сътворителентрансцентитален икотехномически субтипринос) и сътворително трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където сътворителната трансцентитална икономическа субтизначимост е сътворителна икономическа оценка на сътворителния трансцентитален икотехномически субтипринос; една от разновидностите на трансцентиталното икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази
на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic performance), последното като общо понятие за икокореномическа съзидателност*
(ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic
implementation); общо понятие за съзидателно трансцентитално икокореномическо субтиучастие и изпълнително трансцентитално икокореномическо
субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното трансцентитално икокореномическо субтиучастие е сътворителен икокореномически ингредиент в
качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сътворителна
оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективносубстантивностна сътворителна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical performing ecocorenomic appraisement) на същностно равнище.
Сътворителното трансцентитално икокореномическо субтиучастие е форма
на
съществуване
на
сътворителната
трансцентитална
субтиикокореномическа енергия* (performing transcentital subtiecocorenomic
energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване
на приложената сътворителна трансцентитална субтиикокореномическа
активност* (performing transcentital subtiecocorenomic activity) (вж.
субтиикококореномическа активност). То е кинестично опредметена
сътворителна трансцентитална субтиикокореномическа активност, а чрез нея е
и
кинестично
разпредметена
сътворителна
трансцентитална
118
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------предметена сътворителна трансцентитална субтиикокореномическа потенциалност* (performing transcentital subtiecocorenomic potentiality) (вж.
субтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителното икокореномическо
субтиучастие (наред със сътворителното уницентитално икокореномическо
субтиучастие, сътворителното центитално икокореномическо субтиучастие и сътворителното инцентитално икокореномическо субтиучастие). Ако
не е посочено друго, под сътворително икокореномическо субтиучастие обикновено се подразбира сътворителното трансцентитално икокореномическо
субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномическо участие)

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

СТВ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтитрансцентит
(СТВ икоуниреномическа ценностност;
СТВ икоуниреномическа отдаденост)

СТВ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтитрансцентит
(СТВ икокореномическа ценностност;
СТВ икокореномическа отдаденост)

СТВ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтитрансцентит

СТВ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтитрансцентит

(СТВ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СТВ икоуниреномическа заделеност)

(СТВ трансцентитална икокореномическа заделеност;
СТВ
икокореномичес-ка
заделеност)

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

СТВ трансцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икокореномическо участие;
СТВ
икокореномическо
участие)

Фиг. 1. Сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие и неговите
разновидности (СТВ – сътворителен; 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 сътворителното трансцентитално икокореномическо субтиучастие
са: възпроизводствено сътворително трансцентитално икокореномическо
субтиучастие* (performing reproductional transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително производствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing production transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разменно
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing exchange
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разпределително
трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(performing
distributional
transcentital
ecocorenomic
subtiparticipation
(subtishare)), сътворително потребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing consumption transcentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително стопанствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing protoeconomizing
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително следпроизводствено трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(performing post-production transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително предипотребително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing before-consumption transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително посредническо
трансцентитално
икокореномическо
субтиучастие*
(performing
intermediationary transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(performing business transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сътворително алокативно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing allocative transcentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително трансцентитално
икокореномическо субтиучастие* (individual performing transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (firm performing transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (social performing
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (abso121
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(absolute performing transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
относително сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (relative performing transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(labourly-determinate
performing
transcentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (physically-determinate
performing transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително трансцентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (performing transcentital assimilated ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и сътворително трансцентитално създавано
икокореномическо субтиучастие* (performing transcentital gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното трансцентитално икокореномическо субтиучастие са (1) сътворително сустатитно трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing sustatitic transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икокореномически субтисустатит* (performing transcentital ecocorenomic
subtisustatite)],
(2)
сътворително
субстатно
трансцентитално
икокореномическо субтиучастие* (performing substatum transcentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен
трансцентитален
икокореномически
субтисубстат*
(performing
transcentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) сътворително запасово
трансцентитално икокореномическо субтиучастие* (performing stock
transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
сътворителен
трансцентитален
икокореномически
субтизапас*
(performing transcentital ecocorenomic subtistock)], (4) сътворително
сустатантно трансцентитално икокореномическо субтиучастие*
(performing sustatantal transcentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като сътворителен трансцентитален икокореномически
субтисустатант* (performing transcentital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези
разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното
икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
122
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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) сустатантно
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 икокореномически субтитрансцентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИКРСУ]

[творческо вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ТЦИКРСУ]
ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИКРСУ
(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИКРСУ]
{трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
ТЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИКРСУ

(съзидателен
трансцентитален икокореномически
субтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен
икокореномически субтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
запасов икокореномически
субтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитранс-центит)

[вътрешно
състояние на
цялостното
същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество
на ТЦИКРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
субтиизгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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
мически сусмическа суперномически
субстанция)
тант)
станта)
сустит)

СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (performing transcentital ecocorenomic participation (share)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икокореномически трансцентит, (*) – сътворителен трансцентитален икокореномически
ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икокореномически субект [на субстантивностен
сътворителен икокореномически субект* (substantivitical performing
ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация
129

690

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сътворителна трансцентитална икономическа значимост (същото като сътворителен икономически трансцентит) и сътворителен трансцентитален икотехномически
принос (същото като сътворителен икотехномически трансцентит) (както и
общо понятие за сътворително трансцентитално икореномическо участие (в
т.ч. за сътворителна трансцентитална икономическа значимост и сътворителен трансцентитален икотехномически принос) и сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата
съставност са негови разновидности), където сътворителната трансцентитална икономическа значимост е сътворителна икономическа оценка на сътворителния трансцентитален икотехномическия принос; една от разновидностите
на трансцентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic
performance), последното като общо понятие за икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение*
(ecocorenomic implementation); общо понятие за съзидателно трансцентитално икокореномическо участие и изпълнително трансцентитално икокореномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за сътворително
трансцентитално икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтитрансцентит и като сътворителна икокореномическа отдаденост) и сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икокореномически обтитрансцентит
и като сътворителна трансцентитална икокореномическа заделеност) (вж.
икокореномика). Сътворителното трансцентитално икокореномическо
участие е форма на съществуване на сътворителната трансцентитална
икокореномическа енергия (performing transcentital ecocorenomic energy) (вж.
икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна трансцентитална икокореномическа активност* (performing
transcentital ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна трансцентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна трансцентитална икокореномическа потенциалност* (performing transcentital
ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителното икокореномическо
участие (наред със сътворителното уницентитално икокореномическо учас-
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тие, сътворителното центитално икокореномическо участие и сътворителното инцентитално икокореномическо участие). Ако не е посочено друго,
под сътворително икокореномическо участие обикновено се подразбира сътворителното трансцентитално икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномическо участие)

СТВ трансцентитал-но икокореномическо участие;
СТВ икокореномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномическо участие)

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

СТВ трансцентитал-но икоуниреноми-ческо субтиучастие;
СТВ икоуниреноми-чески
субтитранс-центит
(СТВ икоуниреномическа ценностност;
СТВ икоуниреномическа отдаденост)

СТВ трансцентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтитрансцентит
(СТВ икокореномическа ценностност;
СТВ икокореномическа отдаденост)

СТВ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтитрансцентит

СТВ трансцентитално икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтитрансцентит

(СТВ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СТВ икоуниреномическа заделеност)

(СТВ трансцентитална икокореномическа заделеност;
СТВ икокореномическа заделеност)

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

Фиг. 1. Сътворително трансцентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
сътворително трансцентитално икокореномическо субтиучастие (сътворителен икокореномически субтитрансцентит) и (2) сътворително трансцентитално икокореномическо обтиучастие (сътворителен икокореномически
обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното трансцентитално икокореномическо участие са:
сътворително възпроизводствено трансцентитално икокореномическо
участие* (performing reproductional transcentital ecocorenomic participation
(share)), сътворително производствено трансцентитално икокореномическо участие* (performing production transcentital ecocorenomic participation
(share)), сътворително разменно трансцентитално икокореномическо
участие* (performing exchange transcentital ecocorenomic participation (share)),
сътворително разпределително трансцентитално икокореномическо
участие* (performing distributional transcentital ecocorenomic participation
(share)), сътворително потребително трансцентитално икокореномическо участие* (performing consumption transcentital ecocorenomic participation
(share)), сътворително стопанствено трансцентитално икокореномическо участие* (performing protoeconomizing transcentital ecocorenomic participation (share)), сътворително следпроизводствено трансцентитално
икокореномическо участие* (performing post-production transcentital
ecocorenomic participation (share)), сътворително предипотребително трансцентитално икокореномическо участие* (performing before-consumption
transcentital ecocorenomic participation (share)), сътворително посредническо
трансцентитално икокореномическо участие* (performing intermediationary
transcentital ecocorenomic participation (share)), сътворително бизнес трансцентитално икокореномическо участие* (performing business transcentital
ecocorenomic participation (share)), сътворително алокативно трансцентитално икокореномическо участие* (performing allocative transcentital
ecocorenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително
трансцентитално икокореномическо участие* (individual performing
transcentital ecocorenomic participation (share)), фирмено сътворително трансцентитално икокореномическо участие* (firm performing transcentital
ecocorenomic participation (share)), обществено сътворително трансцентитално икокореномическо участие* (social performing transcentital
ecocorenomic participation (share)) и т.н.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сътворително трансцентитално икокореномическо участие* (absolute
performing transcentital ecocorenomic participation (share)) и относително сътворително трансцентитално икокореномическо участие* (relative
performing transcentital ecocorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сътворително трансцентитално икокореномическо участие* (labourly-determinate performing
transcentital ecocorenomic participation (share)) и физическо-определено сътворително трансцентитално икокореномическо участие* (physicallydeterminate performing transcentital ecocorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително трансцентитално усвоявано икокореномическо участие* (performing transcentital assimilated ecocorenomic participation
(share)) и сътворително трансцентитално създавано икокореномическо
участие* (performing transcentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното трансцентитално икокореномическо участие
са (1) сътворително сустатитно трансцентитално икокореномическо
участие* (performing sustatitic transcentital ecocorenomic participation (share))
[същото като сътворителен трансцентитален икокореномически сустатит* (performing transcentital ecocorenomic sustatite)], (2) сътворително субстатно трансцентитално икокореномическо участие* (performing
substatum transcentital ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен трансцентитален икокореномически субстат* (performing
transcentital ecocorenomic substatum)], (3) сътворително запасово трансцентитално икокореномическо участие* (performing stock transcentital
ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен трансцентитален икокореномически запас* (performing transcentital ecocorenomic stock)],
(4) сътворително сустатантно трансцентитално икокореномическо
участие* (performing sustatantal transcentital ecocorenomic participation (share))
[същото като сътворителен трансцентитален икокореномически сустатант* (performing transcentital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо
участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и
възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното трансцентитално икокореномическо участие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икокореномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИКРУ – трансцентитално икокореномическо участие)
Сустатитно
ТЦИКРУ
Трансцентитално икокореномическо
участие
(ТЦИКРУ)
(трансцентитален икокореномически субстантит)

Субстатно
ТЦИКРУ

Запасово
ТЦИКРУ

Сустатантно
ТЦИКРУ

(трансцентитален икокореномически
запас;

(трансцентитален икокореномически
сустатант;

сустатитен
икокореномически
трансцентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
трансцентит)
трансцентит)

сустатантен
икокореномически трансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИКРУ]

[вътрешно същество на
ТЦИКРУ]

[външно същество на
ТЦИКРУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИКРУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)

(трансцентит- (трансцентитален икокоален икокоререномически номически субсустатит;
стат;
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИКРУ
(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
пригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИКРУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ТЦИКРУ

(сътворителен
трансцентитален икокореномически
сустатит;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически субстат;

(сътворителен
трансцентитален икокореномически запас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически трансцентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
трансцентит)

сътворителен
запасов икокореномически
трансцентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически трансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИКРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
пригодност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
пригодност}

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИКРУ
(работен трансцентитален
икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИКРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИКРУ

(работен трансцентитален
икокореномически сустатит;

(работен трансцентитален
икокореномически субстат;

(работен трансцентитален
икокореномически запас;

(работен трансцентитал-ен
икокореномически сустатант;

работен сустатитен икокореномически
трансцентит)

работен субстатен икокореномически трансцентит)

работен запасов икокореномически
трансцентит)

работен сустатантен икокореномически
трансцентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ТЦИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икокореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)

137

698

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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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
икокореномичес-ки трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИКРУ]

{сустатитна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

{сустатантна трансцентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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}
изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
су-перстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИКРУ
(унисъзидателен трансцентитален икокореномически субстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИКРУ]
{трансцентитална икокореномическа
удовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
рява-що) запа- ряващо) сустатитно
ТЦИКРУ
сово ТЦИКРУ
тантно
ТЦИКРУ
ТЦИКРУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен трансценти- ен трансценти- ен трансцентиен трансцентален икокоре- тален икокоре- тален икокоретитален икокореномичес- номически суб- номически за- номически сусстат;
пас;
ки сустатит;
татант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
реномически
икокореномиикокореномитрансцентит)
трансцентит)
чески трансчески трансцентит)
центит)
[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИКРУ]

[цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние на обтояние на въттояние на вънрешното същес- шното същест- щото същество
на ТЦИКРУ]
тво на
во на ТЦИКРУ]
ТЦИКРУ]
{сустатантна
{запасова
{сустатитна
{субстатна
трансцентитрансцентитрансцентитрансцентитална икокотална икокотална икокотална икокореномическа
реномическа
реномическа
реномическа
удовлетвоудовлетвоудовлетвоудовлетреност}
реност}
реност}
вореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокорена икокоренона икокореномически сусномически
мическа супермическа субстант)
сустит)
станта)
танция)

СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (performing transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически обтитрансцентит, сътворителна трансцентитална икореномическа заделеност, (*) – сътворителен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция количествено
определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сътворителен икореномически субект [на субстантивностен сътворителен икореномически субект* (substantivitical
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до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------performing ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо
понятие за сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост
(същото като сътворителен икономически обтитрансцентит и като сътворителен трансцентитален икономически интерес) и сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтитрансцентит и като сътворителна трансцентитална
икотехномическа задаеност); една от разновидностите на трансцентитално
икореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сътвореност* (ecorenomic performance), последното като общо
понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); общо понятие за съзидателно трансцентитално икореномическо обтиучастие и изпълнително
трансцентиталноо икореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното трансцентитално икореномическо обтиучастие е сътворителен
икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка на същностно равнище или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сътворителна икореномическа оценка* (objectively-substantivitical performing ecorenomic appraisement) на същностно равнище. Сътворителното трансцентитално икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сътворителната трансцентитална обтиикореномическа енергия* (performing transcentital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената сътворителна трансцентитална обтиикореномическа активност* (performing transcentital obtiecorenomic activity) (вж.
обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна
трансцентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично
разпредметена сътворителна трансцентитална обтиикореномическа потенциалност* (performing transcentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителното икореномическо
обтиучастие (наред със сътворителното уницентитално икореномическо
обтиучастие, сътворителното центитално икореномическо обтиучастие и
сътворителното инцентитално икореномическо обтиучастие). Ако не е посочено друго, под сътворително икореномическо обтиучастие обикновено се
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------подразбира сътворителното трансцентитално икореномическо обтиучастие
(вж. фиг. 1).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ трансцентитална икономическа значимост;
СТВ икономически трансцентит
(СТВ трансцентитално икономическо участие;
СТВ икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

СТВ трансцентитална икономическа обтизначимост;
СТВ икономически
обтитрансцентит
(СТВ трансцентиталнаЗ икономическа
заделеност;
СТВ трансцентитален икономически
интерес;
СТВ икономически
интерес)

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

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

Фиг. 1. Сътворително трансцентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сътворителното трансцентиталното икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 сътворителното трансцентитално икореномическо обтиучастие са
(1) сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост (сътворителен икономически обтитрансцентит) и (2) сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос (сътворителен икотехномически обтитрансцентит).
Сътворителната трансцентитална икономическа обтизначимост и сътворителният трансцентитален икотехномически обтипринос като разновидности
на сътворителното трансцентитално икореномическо обтиучастие (то е или
сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост, или сътворителен трансцентитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в
тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сътворителен трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат (performing transcentital
partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото
сътворително трансцентитално икореномическо обтиучастие е сътворителен
трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант (performing
transcentital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сътворителния трансцентитален дялов икореномически обтидиспозант tobpardis (на сътворителното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сътворителната
трансцентитална икономическа обтизначимост tobpardis и сътворителния
трансцентитален икотехномически обтипринос tobpardis се намират във
взаимозависимост помежду си. В границите на сътворителния трансцентитален дялов икореномически обтидиспозат сътворителната трансцентитална
икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сътворителна трансцентитална икономическа оценка* (performing
transcentital economic estimatе) на сътворителния 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 сътворителна трансцентитална икономическа оценка
на сътворителния трансцентитален икотехномически обтипринос (total
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------performing transcentital economic estimatе of the performing transcentital ecotechnomic obticontribution),
atobpardis =

tobpardis
tobpardis

е средната сътворителна трансцентитална икономическа оценка на
сътворителния трансцентитален икотехномически обтипринос (average
performing transcentital economic estimatе of the performing transcentital ecotechnomic obticontribution) и
mtobpardis =

dtobpardis
d tobpardis

е пределната сътворителна трансцентитална икономическа оценка на
сътворителния трансцентитален икотехномически обтипринос (marginal
performing transcentital economic estimatе of the performing transcentital
ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното трансцентитално икореномическо обтиучастие са:
сътворително възпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing reproductional transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително производствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing production transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително разменно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing exchange transcentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително разпределително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing distributional transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително потребително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing consumption
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително стопанствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing
protoeconomizing transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително следпроизводствено трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing post-production transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително предипотребително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing before-consumption transcentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително посредническо транс146
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икореномическо обтиучастие* (performing intermediationary
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително бизнес
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing business
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително алокативно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing allocative
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално
сътворително
трансцентитално
икореномическо
обтиучастие*
(individual performing transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сътворително трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(firm performing transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сътворително трансцентитално икореномическо обтиучастие*
(social performing transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сътворително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (absolute
performing transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и относително
сътворително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (relative
performing transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сътворително
трансцентитално икореномическо обтиучастие* (labourly-determinate
performing transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и физическоопределено сътворително трансцентитално икореномическо обтиучастие* (physically-determinate performing transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително трансцентитално усвоявано икореномическо обтиучастие* (performing transcentital assimilated ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и сътворително трансцентитално създавано
икореномическо обтиучастие* (performing transcentital gived ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното трансцентитално икореномическо обтиучастие са (1) сътворително сустатитно трансцентитално икореномическо
обтиучастие* (performing sustatitic transcentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически
обтисустатит* (performing transcentital ecorenomic obtisustatite)], (2) сътворително субстатно трансцентитално икореномическо обтиучастие*
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(performing substatum transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически обтисубстат* (performing transcentital ecorenomic obtisubstatum)], (3) сътворително
запасово трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing
stock transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически обтизапас* (performing
transcentital ecorenomic obtistock)], (4) сътворително сустатантно трансцентитално икореномическо обтиучастие* (performing sustatantal
transcentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически обтисустатант* (performing
transcentital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното трансцентитално икореномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа инредиентност (ТЦИРОУ – трансцентитално икореномическо обтиучастие)

Трансцентитално икореномическо обтиучастие
(ТЦИРОУ)
(трансцентитален икореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРОУ

Субстатно
ТЦИРОУ

Запасово
ТЦИРОУ

Сустатантно
ТЦИРОУ

(трансцентитален икореномически обтисустатит;

(трансцентитален икореномически обтисубстат;

(трансцентитален икореномически обтизапас;

(трансцентитален икореномически обтисустатант;

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

субстатен икореномически
обтитрансцентит)

запасов икореномически обтитрансцентит)

сустатитен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРОУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРОУ]

[външно същество на
ТЦИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРОУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРОУ]
{трансцентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРОУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически обтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 обтиизгодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 трансцентитал-ен икореномически запас;

(унисъзидателен трансцентитален икореномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икореномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икореномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икореномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икореномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИРОУ]

[цялостно със[цялостно състояние
на вънтояние на вътрешното същес- шното същество
на ТЦИРОУ]
тво на
ТЦИРОУ]

[цялостно състояние на общото същество
на ТЦИРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛНО
ТРАНСЦЕНТИТАЛНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (performing transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен
икореномически субтитрансцентит, сътворителна икореномическа ценностност, сътворителна икореномическа отдаденост, (*) – сътворителен
трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище
като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на
някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икореномически субект [на субстантивностен сътворителен икореномически субект* (substantivitical performing ecorenomic subject)] във икоре155
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическото възпроизводство; общо понятие за сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтитрансцентит и като сътворителна икономическа ценност) и
сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като
сътворителен икотехномически субтитрансцентит и като сътворително
икотехномическо усърдие); една от разновидностите на трансцентиталното
икореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сътвореност* (ecorenomic performance), последното като общо
понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); общо понятие за съзидателно трансцентитално икореномическо субтиучастие и изпълнително
трансцентитално икореномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното трансцентитално икореномическо субтиучастие е сътворителен
икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна оценка, т.е.
е субективно-субстантивностна сътворителна икореномическа оценка*
(subjectively-substantivitical performing ecorenomic appraisement) на същностно
равнище. Сътворителното трансцентитално икореномическо субтиучастие
е форма на съществуване на сътворителната трансцентитална субтиикореномическа енергия* (performing transcentital subtiecorenomic energy) (вж.
субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
сътворителна трансцентитална субтиикореномическа активност*
(performing transcentital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа
активност). То е кинестично опредметена сътворителна трансцентитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна трансцентитална субтиикореномическа потенциалност* (performing transcentital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа
потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителното икореномическо
субтиучастие (наред със сътворителното уницентитално икореномическо
субтиучастие, сътворителното центитално икореномическо субтиучастие и
сътворителното инцентиталното икореномическо субтиучастие). Ако не е
посочено друго, под сътворително икореномическо субтиучастие обикновено
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------се подразбира сътворителното трансцентитално икореномическо субтиучастие
(вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СТВ трансцентитален икотехномически принос;
СТВ икотехномически трансцентит
(СТВ трансцентитал-но икотехномическо участие;
СТВ икотехномически принос)

СТВ трансцентитал-но икореномическо участие;
СТВ икореномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икореномическо участие;
СТВ икореномическо участие)

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сътворителното трансцентитално икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 сътворителното трансцентитално икореномическо субтиучастие
са (1) сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост (сътворителен икономически субтитрансцентит) и (2) сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос (сътворителен икотехномически
субтитрансцентит).
Сътворителната трансцентитална икономическа субтизначимост и сътворителният трансцентитален икотехномически субтипринос като разновидности на сътворителното трансцентиталното икореномическо субтиучастие (то е
или сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост, или сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно
в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват сътворителен трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат (performing transcentital
partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид икореномически диспозат), а самото
сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие е сътворителен трансцентитален дялов икореномически субтидиспозант (performing
transcentital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сътворителния трансцентиталния дялов икореномически субтидиспозант tsubpardis (на сътворителното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на сътворителната трансцентитална икономическа субтизначимост tsubpardis и сътворителния трансцентитален икотехномически субтипринос tsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сътворителния трансцентитален дялов икореномически субтидиспозат сътворителната трансцентитална икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сътворителна трансцентитална икономическа оценка*
(performing transcentital economic estimatе) на сътворителния 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 сътворителна трансцентитална икономическа оценка на сътворителния трансцентитален икотехномически субтипринос
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(total performing transcentital economic estimatе of the performing transcentital
ecotechnomic subticontribution),
atsubpardis =

tsubpardis
tsubpardis

е средната сътворителна трансцентитална икономическа оценка на
сътворителния трансцентитален икотехномически субтипринос (average
performing transcentital economic estimatе of the performing transcentital ecotechnomic subticontribution) и
mtsubpardis =

dtsubpardis
d tsubpardis

е пределната сътворителна трансцентитална икономическа оценка на
сътворителния трансцентитален икотехномически субтипринос (marginal performing transcentital economic estimatе of the performing transcentital
ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното трансцентитално икореномическо субтиучастие
са: сътворително възпроизводствено трансцентитално икореномическо
субтиучастие*
(performing
reproductional
transcentital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително производствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (performing production transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разменно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (performing exchange transcentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разпределително
трансцентитално икореномическо субтиучастие* (performing distributional
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително потребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (performing
consumption transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително стопанствено трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(performing protoeconomizing transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително следпроизводствено трансцентитално икореномическо субтиучастие* (performing post-production transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително предипотребително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (performing before-consumption
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително пос160

721

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------редническо трансцентитално икореномическо субтиучастие* (performing
intermediationary transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(performing business transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително алокативно трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(performing allocative transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително трансцентитално икореномическо
субтиучастие*
(individual
performing
transcentital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), фирмено сътворително трансцентитално
икореномическо субтиучастие* (firm performing transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено сътворително трансцентитално
икореномическо субтиучастие* (social performing transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (absolute
performing transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и относително сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(relative performing transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие* (labourlydeterminate performing transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и
физическо-определено сътворително трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (physically-determinate performing transcentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително трансцентитално усвоявано икореномическо субтиучастие* (performing transcentital assimilated ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и сътворително трансцентитално създавано икореномическо субтиучастие* (performing transcentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното трансцентитално икореномическо субтиучастие са (1) сътворително сустатитно трансцентитално икореномическо
субтиучастие* (performing sustatitic transcentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически
субтисустатит* (performing transcentital ecorenomic subtisustatite)], (2) сът161
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ворително субстатно трансцентитално икореномическо субтиучастие*
(performing substatum transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като сътворителен трансцентитален икореномически субтисубстат* (performing transcentital ecorenomic subtisubstatum)], (3) сътворително
запасово трансцентитално икореномическо субтиучастие* (performing
stock transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически субтизапас* (performing
transcentital ecorenomic subtistock)], (4) сътворително сустатантно трансцентитално икореномическо субтиучастие* (performing sustatantal
transcentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически субтисустатант* (performing
transcentital ecorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното трансцентитално икореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИРСУ – трансцентитално икореномическо субтиучастие)

Трансцентитално икореномическо субтиучастие
(ТЦИРСУ)
(трансцентитален икореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИРСУ

Субстатно
ТЦИРСУ

Запасово
ТЦИРСУ

Сустатантно
ТЦИРСУ

(трансцентитален икореномически субтисустатит;

(трансцентитален икореномически субтисубстат;

(трансцентитален икореномически субтизапас;

(трансцентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

субстатен икореномически
субтитрансцентит)

запасов икореномически
субтитрансцентит)

сустатитен
икореномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИРСУ]

[външно същество на
ТЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИРСУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИРСУ
(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИРСУ]
{трансцентитална икореномическа субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИРСУ

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икореномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икореномически субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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
субтиизгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 вънтояние 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)

СЪТВОРИТЕЛНО
ТРАНСЦЕНТИТАЛНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (performing transcentital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически
трансцентит, (*) – сътворителен трансцентитален икореномически ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сътворителен икореномически субект [на субстантивностен сътворителен
икореномически субект* (substantivitical performing ecorenomic subject)] във
икореномическото възпроизводство; общо понятие за сътворителна трансцентитална икономическа значимост (същото като сътворителен икономи169
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески трансцентит) и сътворителен трансцентитален икотехномически
принос (същото като сътворителен икотехномически трансцентит), както и
общо понятие за сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икореномически субтитрансцентит и
същото като сътворителна икореномическа ценностност и като сътворителна икореномическа отдаденост) и сътворително трансцентитално икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икореномически обтитрансцентит и като сътворителна трансцентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на трансцентиталното
икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сътвореност* (ecorenomic performance), последното като общо понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); общо понятие за съзидателно трансцентитално икореномическо участие и изпълнително трансцентитално икореномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното
трансцентитално икореномическо участие е форма на съществуване на сътворителната трансцентитална икореномическа енергия (performing
transcentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената сътворителна трансцентитална икореномическа активност* (performing transcentital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна трансцентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
сътворителна трансцентитална икореномическа потенциалност*
(performing transcentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителното икореномическо
участие (наред със сътворителното уницентитално икореномическо участие, сътворителното центитално икореномическо участие и сътворителното инцентитално икореномическо участие). Ако не е посочено друго, под
сътворително икореномическо участие обикновено се подразбира сътворителното трансцентитално икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СТВ трансцентитална икономическа значимост;
СТВ икономически трансцентит
(СТВ трансцентитално икономическо участие;
СТВ икономическа
значимост)

СТВ трансцентитален икотехномически принос;
СТВ икотехномически трансцентит
(СТВ трансцентитал-но икотехномическо участие;
СТВ икотехномически принос)

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

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

СТВ трансцентитална икономическа обтизначимост;
СТВ икономически
обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална икономичес-ка
заделеност;
СТВ трансцентитален икономически
интерес;
СТВ икономически
интерес)

СТВ трансцентитален икотехномически обтипринос;
СТВ икотехномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитал-на икотехномическа заделеност;
СТВ трансцентитална икотехномическа зададеност;
СТВ икотехномическа зададеност)

СТВ трансцентитал-но икореномическо участие;
СТВ икореномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икореномическо участие;
СТВ икореномическо участие)

СТВ трансцентитално икореномическо субтиучастие;
СТВ икореномически субтитрансцентит

(СТВ икореномическа ценностност;
СТВ икореномическа отдаденост)

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

Фиг. 1. Сътворително трансцентитално икореномическо участие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сътворителното трансцентитално икореномическо участие са (1)
сътворителна трансцентитална икономическа значимост (сътворителен
икономически трансцентит) и (2) сътворителен трансцентитален икотехномически принос (сътворителен икотехномически трансцентит), а според
общностния икореномически статут негови разновидности са (1) сътворително трансцентитално икореномическо субтиучастие (сътворителен икореномически субтитрансцентит) и (2) сътворително трансцентитално икореномическо обтиучастие (сътворителен икореномически обтитрансцентит).
Сътворителната трансцентитална икономическа значимост и сътворителният трансцентитален икотехномически принос като разновидности на сътворителното трансцентитално икореномическо участие (то е или сътворителна
трансцентитална икономическа значимост, или сътворителен трансцентитален
икотехномически принос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и
като двойка образуват сътворителен трансцентитален дялов икореномически диспозат (performing transcentital partitionary ecorenomic disposate) (вид
икореномически диспозат), а самото сътворително трансцентитално икореномическо участие е сътворителен трансцентитален дялов икореномически
диспозант (performing transcentital partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сътворителния
трансцентитален дялов икореномически диспозант tpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето на сътворителната
трансцентитална икономическа значимост tpardis и сътворителния трансцентитален икотехномически принос tpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В границите на сътворителния трансцентиталения дялов
икореномически диспозат сътворителната трансцентитална икономическа значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сътворителна
трансцентитална икономическа оценка* (performing transcentital economic
estimatе) на сътворителния трансцентитални икотехномически принос (изпълняващ ролята на икореномическа същност). Тя се представя от оценяващата
икономическа функция* (estimating /estimation/ economic function)
tpardis = E tpardis ( tpardis)
(вж. икономическа оценка), където Etpardis е оценъчният икономически оператор* (estimating economic operator) (вж. икономическа функция), tpardis =
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ttpardis е общата сътворителна трансцентитална икономическа оценка
на сътворителния трансцентитален икотехномически принос (total
performing transcentital economic estimatе of the performing transcentital ecotechnomic contribution),
atpardis =

tpardis
tpardis

е средната сътворителна трансцентитална икономическа оценка на
сътворителния трансцентитален икотехномически принос (average
performing transcentital economic estimatе of the performing transcentital ecotechnomic contribution) и
mtpardis =

dtpardis
d tpardis

е пределната сътворителна трансцентитална икономическа оценка на
сътворителния трансцентитален икотехномически принос (marginal
performing transcentital economic estimatе of the performing transcentital
ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното трансцентитално икореномическо участие са:
сътворително възпроизводствено трансцентитално икореномическо участие* (performing reproductional transcentital ecorenomic participation (share)),
сътворително производствено трансцентитално икореномическо участие* (performing production transcentital ecorenomic participation (share)),
сътворително разменно трансцентитално икореномическо участие*
(performing exchange transcentital ecorenomic participation (share)), сътворително разпределително трансцентитално икореномическо участие*
(performing distributional transcentital ecorenomic participation (share)), сътворително потребително трансцентитално икореномическо участие*
(performing consumption transcentital ecorenomic participation (share)), сътворително стопанствено трансцентитално икореномическо участие* (performing protoecono-mizing transcentital ecorenomic participation (share)),
сътворително следпроизводствено трансцентитално икореномическо
участие* (performing post-production transcentital ecorenomic participation
(share)), сътворително предипотребително трансцентитално икореномическо участие* (performing before-consumption transcentital ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)), сътворително посредническо трансцентитално икореномическо участие* (performing intermediationary transcentital ecorenomic
participation (share)), сътворително бизнес трансцентитално икореномическо участие* (performing business transcentital ecorenomic participation
(share)), сътворително алокативно трансцентитално икореномическо
участие* (performing allocative transcentital ecorenomic participation (share)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително трансцентитално икореномическо участие* (individual performing transcentital ecorenomic participation (share)),
фирмено сътворително трансцентитално икореномическо участие* (firm
performing transcentital ecorenomic participation (share)), обществено сътворително трансцентитално икореномическо участие* (social performing
transcentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сътворително трансцентитално икореномическо участие* (absolute
performing transcentital ecorenomic participation (share)) и относително сътворително трансцентитално икореномическо участие* (relative performing
transcentital ecorenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сътворително трансцентитално икореномическо участие* (labourly-determinate performing transcentital
ecorenomic participation (share)) и физическо-определено сътворително
трансцентитално
икореномическо
участие*
(physically-determinate
performing transcentital ecorenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително трансцентитално усвоявано икореномическо участие* (performing transcentital assimilated ecorenomic participation
(share)) и сътворително трансцентитално създавано икореномическо
участие* (performing transcentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното трансцентитално икореномическо участие са
(1) сътворително сустатитно трансцентитално икореномическо участие* (performing sustatitic transcentital ecorenomic participation (share)) [същото
като сътворителен трансцентитален икореномически сустатит* (performing transcentital ecorenomic sustatite)], (2) сътворително субстатно
трансцентитално икореномическо участие* (performing substatum transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически субстат* (performing transcentital ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecorenomic substatum)], (3) сътворително запасово трансцентитално икореномическо участие* (performing stock transcentital ecorenomic participation
(share)) [същото като сътворителен трансцентитален икореномически запас* (performing transcentital ecorenomic stock)], (4) сътворително сустатантно трансцентитално икореномическо участие* (performing sustatantal
transcentital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен
трансцентитален икореномически сустатант* (performing transcentital
ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икореномическо участие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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 състояние
на цялостното
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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 изгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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)

СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
ОБТИУЧАСТИЕ* (performing transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен
икоуниреномически обтитрансцентит, сътворителна трансцентитална
икоуниреномическа заделеност, (*) – сътворителен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно равнище като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икоуниреномически субект [на субстантивностен сътворителен икоуниреномически субект* (substantivitical performing ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сътворителна трансцентитална икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтитрансцентит и
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------като сътворителен трансцентитален икономически интерес) и сътворителен
трансцентитален икотехномически обтипринос (същото като сътворителен
икотехномически обтитрансцентит и като сътворителна трансцентитална
икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една
от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо обтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност*
(ecounirenomic performance), последното като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); общо понятие за съзидателно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и изпълнително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие е сътворителен
икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка на същностно равнище или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сътворителна икоуниреномическа оценка* (objectively-substantivitical performing ecounirenomic
appraisement) на същностно равнище. Сътворителното трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на сътворителната трансцентитална обтиикоуниреномическа енергия* (performing
transcentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и
отношение на признаване на приложената сътворителна трансцентитална
обтиикоуниреномическа
активност*
(performing
transcentital
obtiecounirenomic activity) (вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна трансцентитална обтиикоуниреномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна трансцентитална
обтиикоуниреномическа
потенциалност*
(performing
transcentital obtiecounirenomic potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа
потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителното икоуниреномическо
обтиучастие (наред със сътворителното уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие, сътворителното центитално икоуниреномическо обтиучастие
и сътворителното инцентитално икоуниреномическо обтиучастие). Ако не е
посочено друго, под сътворително икоуниреномическо обтиучастие обикнове-
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но се подразбира сътворителното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СТВ трансцентитална икономическа значимост;
СТВ икономически трансцентит
(СТВ трансцентитално икономическо участие;
СТВ икономическа
значимост)

СТВ трансцентитален икотехномически принос;
СТВ икотехномичес-ки трансцентит
(СТВ трансцентитално икотехномическо участие;
СТВ икотехномически принос)

СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномическо участие)

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

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

СТВ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтитрансцентит
(СТВ икоуниреномическа ценностност;
СТВ икоуниреномическа отдаденост)

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

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

СТВ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СТВ икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите
разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са: сътворително възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing reproductional transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително производствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing production transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително разменно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing exchange
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително разпределително
трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(performing distributional transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
сътворително потребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing
consumption
transcentital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително стопанствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing protoeconomizing
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing post-production transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително предипотребително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing before-consumption transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително посредническо
трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(performing
intermediationary transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително бизнес трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing business transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)),
сътворително алокативно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing allocative transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително трансцентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (individual performing transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm performing transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (social performing
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (abso186
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(absolute performing transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
относително сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (relative performing transcentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(labourly-determinate
performing
transcentital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и физическо-определено сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (physically-determinate
performing transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително трансцентитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (performing transcentital assimilated ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и сътворително трансцентитално създавано
икоуниреномическо
обтиучастие*
(performing
transcentital
gived
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) сътворително сустатитно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing sustatitic transcentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икоуниреномически обтисустатит* (performing transcentital ecounirenomic
obtisustatite)], (2) сътворително субстатно трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing substatum transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстат* (performing transcentital ecounirenomic
obtisubstatum)],
(3)
сътворително
запасово
трансцентитално
икоуниреномическо
обтиучастие*
(performing
stock
transcentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас* (performing transcentital
ecounirenomic
obtistock)],
(4)
сътворително
сустатантно
трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing sustatantal
transcentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като
сътворителен трансцентитален икоуниреномически обтисустатант*
(performing transcentital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното
място
сред
разновидностите
на
трансцентиталното
икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната
икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИУРОУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически обтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРОУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРОУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРОУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРОУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ТЦИУРОУ
(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ТЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ТЦИУРОУ

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
трансцентитален икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ТЦИУРОУ
(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ТЦИУРОУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоТЦИУРОУ
ТЦИУРОУ
во ТЦИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ТЦИУРОУ

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(унисъзидателен трансцентита-лен икоуниреномически
обтизапас;

(унисъзидателен трансцентитален икоуниреномически
обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтитрансцентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтитрансцентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ТЦИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ТЦИУРОУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (performing transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен
икоуниреномически субтитрансцентит, сътворителна икоуниреномическа
ценностност, сътворителна икоуниреномическа отдаденост, (*) – сътворителен трансцентитален икоуниреномически ингредиент, който на същностно
равнище като субективна проекция количествено определя участието (като
дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на
сътворителен икоуниреномически субект [на субстантивностен сътворителен
икоуниреномически
субект*
(substantivitical
performing
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сътворителна трансцентитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтитрансцентит и като сътворителна икономическа ценност) и сътворителен трансцентитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтитрансцентит и като
сътворително икотехномическо усърдие), взети заедно в тяхното цялостно
единство; една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност* (ecounirenomic performance), последното като общо понятие
за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); общо понятие за
съзидателно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и изпълнително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е
сътворителен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка на същностно равнище или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сътворителна
икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
performing ecounirenomic appraisement) на същностно равнище. Сътворителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на сътворителната трансцентитална субтиикоуниреномическа
енергия* (performing transcentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна
трансцентитална
субтиикоуниреномическа
активност*
(performing transcentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна трансцентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна трансцентитална субтиикоуниреномическа потенциалност* (performing transcentital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителното икоуниреномическо
субтиучастие (наред със сътворителното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, сътворителното центитално икоуниреномическо субтиучастие и сътворителното инцентитално икоуниреномическо субтиучастие).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ако не е посочено друго, под сътворително икоуниреномическо субтиучастие
обикновено се подразбира сътворителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

СТВ трансцентита.лен икотехномически субтипринос;
СТВ икотехномически субтитрансцентит
(СТВ икотехномическа ценностност;
СТВ икотехномическо усърдие)

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

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

СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномическо участие)

СТВ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтитрансцентит
(СТВ икоуниреномическа ценностност;
СТВ икоуниреномическа отдаденост)

СТВ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СТВ икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите
разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са: сътворително възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing reproductional transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително производствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing production transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разменно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing exchange
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разпределително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing distributional transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
сътворително потребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(performing
consumption
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително стопанствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing protoeconomizing
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително следпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(performing post-production transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително предипотребително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing before-consumption transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително посредническо
трансцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(performing
intermediationary transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(performing business transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
сътворително алокативно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing allocative transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително трансцентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (individual performing transcentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сътворително трансцентитално
икоуниреномическо
субтиучастие*
(firm performing
transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сътворително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social
performing transcentital ecounirenomic ecounirenomic (subtishare)) и т.н.
Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сътворително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(absolute performing transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и
относително сътворително трансцентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (relative performing transcentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), а според факторната икономическа определеност – трудовоопределено сътворително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(labourly-determinate
performing
transcentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и физическо-определено сътворително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (physically-determinate
performing transcentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително трансцентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (performing transcentital assimilated ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) и сътворително трансцентитално създавано
икоуниреномическо субтиучастие* (performing transcentital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) сътворително сустатитно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing sustatitic transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икоуниреномически субтисустатит* (performing transcentital ecounirenomic
subtisustatite)], (2) сътворително субстатно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing substatum transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстат* (performing transcentital ecounirenomic
subtisubstatum)], (3) сътворително запасово трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing stock transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икоуниреномически субтизапас* (performing transcentital ecounirenomic
subtistock)], (4) сътворително сустатантно трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing sustatantal transcentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен трансцентитален
икоуниреномически субтисустатант* (performing transcentital ecounirenomic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според
ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ТЦИУРСУ – трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие
(ТЦИУРСУ)
(трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)

Сустатитно
ТЦИУРСУ

Субстатно
ТЦИУРСУ

Запасово
ТЦИУРСУ

Сустатантно
ТЦИУРСУ

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(трансцентитален икоуниреномически
субтизапас;

(трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтитрансцентит)

субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

запасов икоуниреномически субтитрансцентит)

сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[цялостно същество на
ТЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
ТЦИУРСУ]

[външно същество на
ТЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
ТЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ТЦИУРСУ
(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ТЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
трансцентитален икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
трансцентитален икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически субтитрансцентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтитрансцентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтитрансцентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ТЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ТЦИУРСУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРСУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРСУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субтизапас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтитрансцентит)

работен субстатен икоуниреномически субтитрансцентит)

работен запасов
икоуниреномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтитрансцентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ТЦИУРСУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметнасубти
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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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до СЪТВОРИТЕЛНО 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
субтиизгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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)

СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (performing transcentital ecounirenomic participation (share)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икоуниреномически трансцентит, (*) – сътворителен трансцентитален икоуниреномически
ингредиент, който на същностно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икоуниреномически субект [на субстантивностен
сътворителен икоуниреномически субект* (substantivitical performing
ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сътворителна трансцентитална икономическа значимост (същото като сътворите206
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------лен икономически трансцентит) и сътворителен трансцентитален икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически трансцентит), взети в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за сътворително трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като
сътворителен икоуниреномически субтитрансцентит и същото като сътворителна икоуниреномическа ценностност и като сътворителна икоуниреномическа отдаденост) и сътворителен трансцентитално икоуниреномическо
обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтитрансцентит и като сътворителна трансцентитална икоуниреномическа заделеност)
(вж. икоуниреномика); една от разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност* (ecounirenomic performance), последното като общо
понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и
икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); общо понятие за съзидателно трансцентитално икоуниреномическо участие и изпълнително трансцентитално икоуниреномическо участие, но не и двете заедно в
тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност).
Сътворителното трансцентитално икоуниреномическо участие е форма на
съществуване на сътворителната трансцентитална икоуниреномическа
енергия (performing transcentital ecounirenomic energy) (вж. икоуниреномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна трансцентитална икоуниреномическа активност* (performing transcentital
ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е кинестично
опредметена сътворителна трансцентитална икоуниреномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна трансцентитална
икоуниреномическа потенциалност* (performing transcentital ecounirenomic
potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителното икоуниреномическо
участие (наред със сътворителното уницентитално икоуниреномическо
участие, сътворителното центитално икоуниреномическо участие и сътворителното инцентитално икоуниреномическо участие). Ако не е посочено
друго, под сътворително икоуниреномическо участие обикновено се подразбира сътворителното трансцентитално икоуниреномическо участие (вж. фиг.
1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СТВ трансцентитална икономическа значимост;
СТВ икономически трансцентит
(СТВ трансцентитално икономическо участие;
СТВ икономическа
значимост)

СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически трансцентит
(СТВ трансцентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномическо участие)

СТВ трансцентитален икотехномически принос;
СТВ икотехномичес-ки трансцентит
(СТВ трансцентитално икотехномическо участие;
СТВ икотехномически принос)

СТВ трансцентитален икотехномически субтипринос;
СТВ икотехномичес-ки субтитрансцентит

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

(СТВ икотехномическа ценностност;
СТВ икотехномическо усърдие)

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

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

СТВ трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтитрансцентит
(СТВ икоуниреномическа ценностност;
СТВ икоуниреномическа отдаденост)

СТВ трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтитрансцентит
(СТВ трансцентитална икоуниреномическа заделеност;
СТВ икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сътворителното трансцентитално икоуниреномическо участие са (1) сътворително
трансцентитално икоуниреномическо субтиучастие (сътворителен икоуниреномически субтитрансцентит) и (2) сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтитрансцентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното трансцентитално икоуниреномическо участие са:
сътворително възпроизводствено трансцентитално икоуниреномическо
участие* (performing reproductional transcentital ecounirenomic participation
(share)), сътворително производствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (performing production transcentital ecounirenomic participation
(share)), сътворително разменно трансцентитално икоуниреномическо
участие* (performing exchange transcentital ecounirenomic participation (share)),
сътворително разпределително трансцентитално икоуниреномическо
участие* (performing distributional transcentital ecounirenomic participation
(share)), сътворително потребително трансцентитално икоуниреномическо участие* (performing consumption transcentital ecounirenomic participation
(share)), сътворително стопанствено трансцентитално икоуниреномическо участие* (performing protoeconomizing transcentital ecounirenomic
participation (share)), сътворително следпроизводствено трансцентитално
икоуниреномическо участие* (performing post-production transcentital ecounirenomic
participation
(share)),
сътворително
предипотребително
трансцентитално икоуниреномическо участие* (performing beforeconsumption transcentital ecounirenomic participation (share)), сътворително
посредническо трансцентитално икоуниреномическо участие* (performing
intermediationary transcentital ecounirenomic participation (share)), сътворително бизнес трансцентитално икоуниреномическо участие* (performing
business transcentital ecounirenomic participation (share)), сътворително алокативно трансцентитално икоуниреномическо участие* (performing
allocative transcentital ecounirenomic participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие*
(individual performing transcentital ecounirenomic participation (share)), фирмено
сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие* (firm
performing transcentital ecounirenomic participation (share)), обществено сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие* (social performing
transcentital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според икономическата съотносителност се разграничават абсолютно
сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие* (absolute
performing transcentital ecounirenomic participation (share)) и относително
сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие* (relative
performing transcentital ecounirenomic participation (share)), а според факторната икономическа определеност – трудово-определено сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие* (labourly-determinate performing
transcentital ecounirenomic participation (share)) и физическо-определено сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие* (physicallydeterminate performing transcentital ecounirenomic participation (share)).
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително трансцентитално усвоявано икоуниреномическо участие* (performing transcentital assimilated ecounirenomic
participation (share)) и сътворително трансцентитално създавано икоуниреномическо участие* (performing transcentital gived ecounirenomic
participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното трансцентитално икоуниреномическо участие
са (1) сътворително сустатитно трансцентитално икоуниреномическо
участие* (performing sustatitic transcentital ecounirenomic participation (share))
[същото като сътворителен трансцентитален икоуниреномически сустатит* (performing transcentital ecounirenomic sustatite)], (2) сътворително субстатно трансцентитално икоуниреномическо участие* (performing
substatum transcentital ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен трансцентитален икоуниреномически субстат* (performing
transcentital ecounirenomic substatum)], (3) сътворително запасово трансцентитално икоуниреномическо участие* (performing stock transcentital
ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен трансцентитален икоуниреномически запас* (performing transcentital ecounirenomic
stock)], (4) сътворително сустатантно трансцентитално икоуниреномическо участие* (performing sustatantal transcentital ecounirenomic participation
(share)) [същото като сътворителен трансцентитален икоуниреномически
сустатант* (performing transcentital ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на трансцентиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са
показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ТЦИУРУ
(работен трансцентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ТЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
ТЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ТЦИУРУ

(работен трансцентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен трансцентитален
икоуниреномически субстат;

(работен трансцентитален
икоуниреномически запас;

(работен трансцентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
трансцентит)

работен субстатен икоуниреномически
трансцентит))

работен запасов
икоуниреномически трансцентит))

работен сустатантен икоуниреномически
трансцентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ТЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ТЦИУРУ
(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо)
сустатитно
ТЦИУРУ
(творчески

Творческо (ползваемо) субстатно ТЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ТЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ТЦИУРУ

трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически запас;

(творчески
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

творчески субстатен икоуниреномически
трансцентит)

творчески запасов икоуниреномически
трансцентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
трансцентит)

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ТЦИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

творчески сустатитен икоуниреномически
трансцентит)
[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]
{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
ползваема задоволеност}
(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ТРАНСЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ТЦИУРУ
(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстантит)
[външно състояние на
ТЦИУРУ]
{трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ТЦИУРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ТЦИУРУ

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатит;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически субстат;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически запас;

(изпълнителен
трансцентитален икоуниреномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически трансцентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
трансцентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически трансцентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на външното същество
на ТЦИУРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ТЦИУРУ]

{сустатитна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{субстатна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{запасова
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

{сустатантна
трансцентитална икоуниреномическа
задоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 СЪТВОРИТЕЛНО ИНЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (performing unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен
икокореномически обтиуницентит, сътворителна уницентитална икокореномическа заделеност, (*) – сътворителен 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 сътворителен икокореномически субект [на субстантивностен сътворителен
икокореномически субект* (substantivitical performing ecocorenomic subject)]
във икокореномическото възпроизводство; сътворително уницентитално
икокореномическо обтиучастие и сътворително инцентитално икокореномическо обтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически
обтиуницентит и като сътворителен уницентитален икономически интерес)
и сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като
сътворителен икотехномически обтиуницентит и като сътворителен уницентитална икотехномическа зададеност) (както и общо понятие за сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост и сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос) и сътворително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където сътворителната уницентитална икономическа обтизначимост е сътворителна икономическа оценка на сътворителния
уницентиталния икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на
уницентиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic performance),
последното като общо понятие за икокореномическа съзидателност*
(ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic
implementation); общо понятие за съзидателно уницентитално икокореномическо обтиучастие и изпълнително уницентитално икокореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното уницентитално икокореномическо обтиучастие е сътворителен икокореномически ингредиент в качеството
му на обективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или
1
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
сътворителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сътворителна
икокореномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
performing
ecocorenomic appraisement). Сътворителното уницентитално икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сътворителната уницентитална обтиикокореномическа енергия* (performing unicentital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената сътворителна уницентитална обтиикокореномическа активност* (performing unicentital obtiecocorenomic activity) (вж.
обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна уницентитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна уницентитална обтиикокореномическа потенциалност* (performing unicentital obtiecocorenomic potentiality) (вж.
обтиикокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна
икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
сътворителното икокореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СТВ уницентитално икоуниреномическо
участие;
СТВ икоуниреномически уницентит
(СТВ уницентитално икоуниреномическо участие)

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

СТВ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиуницентит
(СТВ икоуниреномически диспотит)

СТВ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтиуницентит

СТВ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

(СТВ уницентитална икореномическа заделеност)

СТВ уницентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномически уницентит
(СТВ уницентитално икокореномическо участие)

СТВ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтиуницентит
(СТВ икокореномически диспотит)

СТВ унирецентитално икокореномическо
обтиучастие;
СТВ икокореномически обтиуницентит
(СТВ уницентитална
икокореномическа
заделеност)

Фиг. 1. Сътворително уницентитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното уницентитално икокореномическо обтиучастие
са: сътворително възпроизводствено уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (performing reproductional unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително производствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (performing production unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително разменно уницентитално
икокореномическо
обтиучастие*
(performing
exchange
unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително разпределително
уницентитално икокореномическо обтиучастие* (performing distributional
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително потребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (performing
consumption unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително стопанствено уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(performing protoeconomizing unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително следпроизводствено уницентитално икокореномическо обтиучастие* (performing post-production unicentital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително предипотребително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (performing before-consumption
unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително посредническо уницентитално икокореномическо обтиучастие* (performing
intermediationary unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително бизнес уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(performing business unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително алокативно уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(performing allocative unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (individual performing unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено сътворително уницентитално икокореномическо обтиучастие* (firm performing unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), обществено сътворително уницентитално икокореномическо
обтиучастие* (social performing unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително уницентитално усвоявано икоuкореномическо обтиучастие* (performing unicentital assimilated ecocorenomic
4
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiparticipation (obtishare)) и сътворително уницентитално създавано икокореномическо обтиучастие* (performing unicentital gived ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното уницентитално икокореномическо обтиучастие
са (1) сътворително сустатитно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (performing sustatitic unicentital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически
обтисустатит* (performing unicentital ecocorenomic obtisustatite)], (2) сътворително субстатно уницентитално икокореномическо обтиучастие*
(performing substatum unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически обтисубстат* (performing unicentital ecocorenomic obtisubstatum)], (3) сътворително
запасово уницентитално икокореномическо обтиучастие* (performing
stock unicentital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически обтизапас* (performing
unicentital ecocorenomic obtistock)], (4) сътворително сустатантно уницентитално икокореномическо обтиучастие* (performing sustatantal unicentital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически обтисустатант* (performing unicentital
ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИКРОУ
(работен уницентитален
икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИКРОУ]
{уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИКРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИКРОУ

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икокореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икокореномически обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтиуницентит)

работен субстатен икокореномически обтиуницентит)

работен запасов икокореномически обтиуницентит)

работен сустатантен икокореномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
УЦИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
УЦИКРОУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 уницентитален
икокореномически обтисубстат;

(творчески
уницентитален
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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 обтиреномически
номически обномически
субстат;
обтисустатит;
тизапас;
обтисустатант;
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)

СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (performing unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икокореномически субтиуницентит, сътворителен икокореномически диспотит, (*) – сътворителен 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 сътворителен
икокореномически
субект
[на
субстантивностен
сътворителен
икокореномически субект* (substantivitical performing ecocorenomic subject)]
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субект* (substantivitical performing ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие и сътворително инцентитално икокореномическо субтиучастие,
взети в тяхното цялостно единство; комбинация (съчетание или включваща
икономическа дизюнкция) от сътворителна уницентитална икономическа
субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтиуницентит
и като сътворителен икономически диспотит) и сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтиуницентит и като сътворителен икотехномически диспотит)
(както и общо понятие за сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост и сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос) и
сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където
сътворителната уницентитална икономическа субтизначимост е икономическа
оценка на сътворителния уницентитален икотехномически субтипринос; една
от разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сътвореност*
(ecocorenomic performance), последното като общо понятие за икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); общо понятие за съзидателно уницентитално икокореномическо субтиучастие и изпълнително уницентитално
икокореномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното
уницентитално икокореномическо субтиучастие е сътворителен икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или още е субективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективносубстантивностна сътворителна икокореномическа оценка* (subjectivelysubstantivitical performing ecocorenomic appraisement). Сътворителното уницентитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на
сътворителната уницентитална субтиикокореномическа енергия*
(performing unicentital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна уницентитална субтиикокореномическа активност* (performing unicentital
subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е
кинестично опредметена сътворителна уницентитална субтиикокореномическа
13
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна уницентитална субтиикокореномическа потенциалност* (performing unicentital
subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
представлява една от разновидностите на сътворителното икокореномическо
субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

СТВ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икореномическа заделеност)

СТВ уницентитално икоуниреномическо
участие;
СТВ икоуниреномически уницентит

СТВ уницентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореномически уницентит

(СТВ уницентитално икоуниреномическо участие)

(СТВ уницентитално икокореномическо участие)

СТВ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиуницентит
(СТВ икоуниреномически диспотит)

СТВ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтиуницентит

СТВ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СТВ унирецентитално икокореномическо
обтиучастие;
СТВ икокореномически обтиуницентит

(СТВ икокореномически диспотит)

(СТВ уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие и неговите
разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното уницентитално икокореномическо субтиучастие
са: възпроизводствено сътворително уницентитално икокореномическо
субтиучастие*
(performing
reproductional
unicentital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително производствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (performing production unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разменно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (performing exchange unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разпределително
уницентитално икокореномическо субтиучастие* (performing distributional
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително потребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (performing
consumption unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително стопанствено уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(performing protoeconomizing unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително следпроизводствено уницентитално икокореномическо субтиучастие* (performing post-production unicentital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително предипотребително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (performing before-consumption
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително посредническо уницентитално икокореномическо субтиучастие* (performing
intermediationary unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(performing business unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сътворително алокативно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (performing allocative unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително уницентитално
икокореномическо субтиучастие* (individual performing unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (firm performing unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие* (social performing unicentital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително уницентитално усвоявано икокореномическо субтиучастие* (performing unicentital assimilated ecocorenomic subtipar16
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) и сътворително уницентитално създавано
икокореномическо субтиучастие* (performing unicentital gived ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното уницентитално икокореномическо субтиучастие са (1) сътворително сустатитно уницентитално икокореномическо
субтиучастие* (performing sustatitic unicentital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически
субтисустатит* (performing unicentital ecocorenomic subtisustatite)], (2) сътворително субстатно уницентитално икокореномическо субтиучастие*
(performing substatum unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като сътворителен уницентитален икокореномически субтисубстат* (performing unicentital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) сътворително
запасово уницентитално икокореномическо субтиучастие* (performing
stock unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически субтизапас* (performing
unicentital ecocorenomic subtistock)], (4) сътворително сустатантно уницентитално икокореномическо субтиучастие* (performing sustatantal
unicentital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически субтисустатант* (performing
unicentital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното уницентитално икокореномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИКРСУ – уницентитално икокореномическо субтиучастие)
Сустатитно
УЦИКРСУ
Уницентитално икокореномическо
субтиучастие
(УЦИКРСУ)
(уницентитален икокореномически
субтисубстантит)

Субстатно
УЦИКРСУ

Запасово
УЦИКРСУ

Сустатантно
УЦИКРСУ

(уницентитален икокореномически субтисустатит;

(уницентитален (уницентитален
икокореномиикокореномически субтимически субтисубстат;
запас;

(уницентитален икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтиуницентит)

субстатен икокореномически
субтиуницентит)

запасов икокореномически
субтиуницентит)

сустатантен
икокореномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИКРСУ]

[външно същество на
УЦИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИКРСУ]

(вид икокореномически сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Творческо
(ползваемо)
УЦИКРСУ
(творчески
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИКРСУ

Творческо (ползваемо) запасово
УЦИКРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИКРСУ

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатит;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален икокореномически
субтизапас;

(творчески уницентитален икокореномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

творчески субстатен икокореномически субтиуницентит)

творчески запасов икокореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икокореноми-чески
субтиуницентит)

[творческо външно състояние
на цялостното
същество на
УЦИКРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРСУ]

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

[творческо външно състояние
на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икокореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИКРСУ
(съзидателен
уницентитален икокореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
състояние на
УЦИКРСУ]
{уницентитална икокореномическа
субтиизгодност}
(вид
икокореномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИКРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИКРСУ

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатит;

(съзидателен
уницентитаен
икокореномически субтисубстат;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтизапас;

(съзидателен
уницентитален
икокореномически субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен
субстатен икокореномически
субтиуницентит)

съзидателен запасов икокореномически субтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икокореномически субтитрансцентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество
на
УЦИКРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИКРСУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа субтиизгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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)

СЪТВОРИТЕЛНО
УНИЦЕНТИТАЛНО
ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (performing unicentital ecocorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икокореномически
уницентит, (*) – сътворителен уницентитален икокореномически ингредиент,
който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа
единица в качеството й на сътворителен икокореномически субект [на субстантивностен сътворителен икокореномически субект* (substantivitical
performing ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство;
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворително уницентитално икокореномическо участие и сътворително
инцентитално икокореномическо участие, взети в тяхното цялостно единство;
комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сътворителна уницентитална икономическа значимост (същото като сътворителен
икономически уницентит) и сътворителен уницентитален икотехномически
принос (същото като сътворителен икотехномически уницентит) [както и
общо понятие за сътворително уницентитално икореномическо участие (в
т.ч. за сътворителна уницентитална икономическа значимост и сътворителен уницентитален икотехномически принос) и сътворително уницентитално
икоуниреномическо участие, които съобразно с форномическата съставност
са негови разновидности], където сътворителната уницентитална икономическа значимост е икономическа оценка на сътворителния уницентитален икотехномическия принос; една от разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic performance), последното като общо понятие
за икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation); общо понятие за съзидателно уницентитално икокореномическо участие и изпълнително уницентитално икокореномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие
за сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие (същото
като сътворителен икокореномически субтиуницентит и като сътворителен
икокореномически диспотит) и сътворителен уницентитално икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икокореномически обтиуницентит и като сътворителен сътворител уницентитална икокореномическа
заделеност) (вж. икокореномика). Сътворителното уницентитално икокореномическо участие е форма на съществуване на сътворителната уницентитална икокореномическа енергия (performing unicentital ecocorenomic
energy) (вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна уницентитална икокореномическа активност*
(performing unicentital ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна уницентитална икокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна
уницентитална икокореномическа потенциалност* (performing unicentital
ecocorenomic potentiality) (вж. икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------една от разновидностите на сътворителното икокореномическо участие (вж.
фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СТВ уницентитал-но икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически уницентит
(СТВ уницентитално икоуниреномическо участие)

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

СТВ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиуницентит
(СТВ икоуниреномически диспотит)

СТВ унирецентитално икореномическо обтиучастие;
СТВ икореномически
обтиуницентит
(СТВ уницентитална икореномическа заделеност)

СТВ уницентитално икокореномическо участие;
СТВ икокореноми-чески уницентит
(СТВ уницентитално икокореномическо участие)

СТВ уницентитално икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтиуницентит
(СТВ икокореномически диспотит)

СТВ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СТВ унирецентитално икокореномическообтиучастие;
СТВ икокореномически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително уницентитално икокореномическо участие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
сътворително уницентитално икокореномическо субтиучастие (сътворителен икокореномически субтиуницентит) и (2) сътворително уницентитално
икокореномическо обтиучастие (сътворителен икокореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното уницентитално икокореномическо участие са:
сътворително възпроизводствено уницентитално икокореномическо
участие* (performing reproductional unicentital ecocorenomic participation
(share)), сътворително производствено уницентитално икокореномическо
участие* (performing production unicentital ecocorenomic participation (share)),
сътворително разменно уницентитално икокореномическо участие*
(performing exchange unicentital ecocorenomic participation (share)), сътворително разпределително уницентитално икокореномическо участие*
(performing distributional unicentital ecocorenomic participation (share)), сътворително потребително уницентитално икокореномическо участие*
(performing consumption unicentital ecocorenomic participation (share)), сътворително стопанствено уницентитално икокореномическо участие* (performing protoeconomizing unicentital ecocorenomic participation (share)),
сътворително следпроизводствено уницентитално икокореномическо
участие* (performing post-production unicentital ecocorenomic participation
(share)), сътворително предипотребително уницентитално икокореномическо участие* (performing before-consumption unicentital ecocorenomic
participation (share)), сътворително посредническо уницентитално икокореномическо участие* (performing intermediationary unicentital ecocorenomic
participation (share)), сътворително бизнес уницентитално икокореномическо участие* (performing business unicentital ecocorenomic participation
(share)), сътворително алокативно уницентитално икокореномическо
участие* (performing allocative unicentital ecocorenomic participation (share)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително уницентитално икокореномическо
участие* (individual performing unicentital ecocorenomic participation (share)),
фирмено сътворително уницентитално икокореномическо участие* (firm
performing unicentital ecocorenomic participation (share)), обществено сътворително уницентитално икокореномическо участие* (social performing
unicentital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително уницентитално усвоявано икокореномическо участие* (performing unicentital assimilated ecocorenomic participation
(share)) и сътворително уницентитално създавано икокореномическо
участие* (performing unicentital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното уницентитално икокореномическо участие са
(1) сътворително сустатитно уницентитално икокореномическо участие* (performing sustatitic unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото
като сътворителен уницентитален икокореномически сустатит* (performing unicentital ecocorenomic sustatite)], (2) сътворително субстатно
уницентитално икокореномическо участие* (performing substatum
unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен уницентитален
икокореномически
субстат*
(performing
unicentital
ecocorenomic substatum)], (3) сътворително запасово уницентитално икокореномическо участие* (performing stock unicentital ecocorenomic participation
(share)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически запас* (performing unicentital ecocorenomic stock)], (4) сътворително сустатантно уницентитално икокореномическо участие* (performing sustatantal
unicentital ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен уницентитален икокореномически сустатант* (performing unicentital
ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икокореномическо участие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената
икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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
сус-татит;

(творчески уницентита-лен
икокореномически субстат;

(творчески
уницентита-лен
икокореномически запас;

(творчески
уницентитален
икокореномически сустатант;

творчески сустатитен икокореномически уницентит)

творчески субстатен икокореномически уницентит)

творчески запасов икокореномически
уницентит)

творчески сустатантен икоко-реномически уницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИКРУ]

[творческо
[творческо външно състоя-ние външно състояние на общото
на външното
същество на
същество на
УЦИКРУ]
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
ползваема
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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

(изпълнителен
уницентитален икокореномически
сустатит;

(изпълнителен
уницентита-лен
икокореномически субстат;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически уницентит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
уницентит)

(изпълнителен (изпълнителен
уницентита-лен уницентита-лен
икокореномиикокореномически запас;
чески сустатант;
изпълнителен
изпълнителен
запасов икокосустатантен
реномически
икокореномиуницентит)
чески уницентит)

[външно състояние на цялостното същество на
УЦИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на УЦИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на УЦИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
УЦИКРУ]

{сустатитна
уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икокореномическа
задоволеност}

{запасова уницентитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна уницентитална икокореномическа
задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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
изгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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)

СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (performing unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически обтиуницентит, сътворителна уницентитална икореномическа заделеност, (*) – сътворителен 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 сътворителен икореномически
субект [на субстантивностен сътворителен икореномически субект*
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(substantivitical performing ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие и
сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие, взети в тяхното
цялостно единство; общо понятие за сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтиуницентит и като сътворителен уницентитален икономически интерес) и сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтиуницентит и като сътворителен уницентитална икотехномическа зададеност); една от разновидностите на уницентитално икореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на
икореномическата сътвореност* (ecorenomic performance), последното като
общо понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и
икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); общо понятие за
съзидателно уницентитално икореномическо обтиучастие и изпълнително
уницентиталноо икореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното
цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителото уницентитално икореномическо обтиучастие е сътворителен икореномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е обективносубстантивностна икореномическа сътворителна оценка* (objectivelysubstantivitical performing ecorenomic appraisement). Сътворителното уницентиталното икореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сътворителната уницентитална обтиикореномическа енергия* (performing
unicentital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна уницентитална обтиикореномическа активност* (performing unicentital obtiecorenomic activity)
(вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна уницентитална обтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна уницентитална обтиикореномическа потенциалност* (performing unicentital obtiecorenomic potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителното икореномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сътворителното уницентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сътворителното уницентитално икореномическо обтиучастие са
(1) сътворителна уницентитална икономическа обтизначимост (сътворителен икономически обтиуницентит) и (2) сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос (сътворителен икотехномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното уницентитално икореномическо обтиучастие са:
сътворително възпроизводствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (performing reproductional unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително производствено уницентитално икореномическо обтиучастие* (performing production unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително разменно уницентитално икореномическо обтиучастие* (performing exchange unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително разпределително уницентитално икореномическо обтиучастие* (performing distributional unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително потребително уницентитално
икореномическо обтиучастие* (performing consumption unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително стопанствено уницентитално
икореномическо обтиучастие* (performing protoeconomizing unicentital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително следпроизводствено
уницентитално икореномическо обтиучастие* (performing post-production
unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително предипотребително уницентитално икореномическо обтиучастие* (performing
before-consumption unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително посредническо уницентитално икореномическо обтиучастие*
(performing intermediationary unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сътворително бизнес уницентитално икореномическо обтиучастие*
(performing business unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително алокативно уницентитално икореномическо обтиучастие*
(performing allocative unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други.
Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие* (individual performing unicentital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие* (firm performing unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
обществено сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие* (social performing unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително уницентитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (performing unicentital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сътворително уницентитално създавано икореномическо обтиучастие* (performing unicentital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното уницентитално икореномическо обтиучастие
са (1) сътворително сустатитно уницентитално икореномическо обтиучастие* (performing sustatitic unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като сътворителен уницентитален икореномически обтисустатит* (performing unicentital ecorenomic obtisustatite)], (2) сътворително субстатно уницентитално икореномическо обтиучастие* (performing
substatum unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически обтисубстат* (performing
unicentital ecorenomic obtisubstatum)], (3) сътворително запасово уницентитално икореномическо обтиучастие* (performing stock unicentital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически обтизапас* (performing unicentital ecorenomic obtistock)], (4)
сътворително сустатантно уницентитално икореномическо обтиучастие* (performing sustatantal unicentital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като сътворителен уницентитален икореномически обтисустатант* (performing unicentital ecorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИРОУ
(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРОУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРОУ
(работен уницентитален
икореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИРОУ]
{уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРОУ

(работен уницентитален
икореномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икореномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически обтизапас;

(работен уницентитален
икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически обтиуницентит)

работен субстатен икореномически обтиуницентит)

работен запасов
икореномически обтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРОУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 обтиизгодност}

{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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-----------------------------------------------------------------------------------------------------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}

{сустатантна
уницентитална икореномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

(вид специфит
на икореномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (performing unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически субтиуницентит, сътворителен икореномически диспотит, (*) –
сътворителен 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 сътворителен икореномически субект [на
субстантивностен сътворителен икореномически субект* (substantivitical
performing ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; сът47
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ворително уницентитално икореномическо субтиучастие и сътворително
инцентитално икореномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за сътворителна уницентитална икономическа
субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтиуницентит
и като сътворителен икономически диспотит) и сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтиуницентит и като сътворителен икотехномически диспотит);
една от разновидностите на уницентиталното икореномическо субтиучастие
(вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сътвореност*
(ecorenomic performance), последното като общо понятие за икореномическа
съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение*
(ecorenomic implementation); общо понятие за съзидателно уницентитално
икореномическо субтиучастие и изпълнително уницентитално икореномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното уницентитално икореномическо субтиучастие е сътворителен икореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сътворителна
оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сътворителна икореномическа оценка* (subjectively-substantivitical performing
ecorenomic appraisement). Сътворителното уницентитално икореномическо
субтиучастие е форма на съществуване на сътворителната уницентитална субтиикореномическа енергия* (performing unicentital subtiecorenomic
energy) (вж. субтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на
приложената сътворителна уницентитална субтиикореномическа активност* (performing unicentital subtiecorenomic activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна уницентитална
субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена
сътворителна уницентитална субтиикореномическа потенциалност*
(performing unicentital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа
потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителното
икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СТВ уницентитална икономическа значимост;
СТВ икономически уницентит
(СТВ уницентитално икономическо участие;
СТВ уницентитална икономическа
зна-чимост)

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

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

СТВ уницентитал-на икономическа субтизначимост;
СТВ икономически субтиуницентит
(СТВ икономически диспотит)

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

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

СТВ уницентитал-на икономическа обтизначимост;
СТВ икономически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икономическа заделеност;
СТВ уницентитален икономически
интерес)

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

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

Фиг. 1. Сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сътворителното уницентитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сътворителното уницентитално икореномическо субтиучастие са
(1) сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост (сътворителен икономически субтиуницентит) и (2) сътворителен уницентитален
икотехномически субтипринос (сътворителен икотехномически субтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното уницентитално икореномическо субтиучастие са:
сътворително възпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing reproductional unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително производствено уницентитално икореномическо
субтиучастие*
(performing
production
unicentital
ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително разменно уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing exchange unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително разпределително уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing distributional unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително потребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing consumption
unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително стопанствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing
protoeconomizing unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително следпроизводствено уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing post-production unicentital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително предипотребително уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing before-consumption unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително посредническо уницентитално
икореномическо субтиучастие* (performing intermediationary unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing business unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително алокативно уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing allocative unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие* (individual
performing unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие* (firm
performing unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие* (social
performing unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително уницентитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (performing unicentital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сътворително уницентитално създавано икореномическо
субтиучастие* (performing unicentital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното уницентитално икореномическо субтиучастие
са (1) сътворително сустатитно уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing sustatitic unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически
субтисустатит* (performing unicentital ecorenomic subtisustatite)], (2) сътворително субстатно уницентитално икореномическо субтиучастие*
(performing substatum unicentital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически субтисубстат*
(performing unicentital ecorenomic subtisubstatum)], (3) сътворително запасово
уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing stock unicentital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически субтизапас* (performing unicentital ecorenomic
subtistock)], (4) сътворително сустатантно уницентитално икореномическо субтиучастие* (performing sustatantal unicentital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален
икореномически субтисустатант* (performing unicentital ecorenomic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
уницентиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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;
субстатен ико-

(уницентитален икореномически субтисустатант;

сустатитен
икореномически субтиуницентит)

реномически
субтиуницентит)

запасов икореномически
субтиуницентит)

сустатитен
икореномически субтиуницентит)

[външно същество на
УЦИРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИРСУ]

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)

[цялостно същество на
УЦИРСУ]
(вид икореномически сустит)

[вътрешно същество на
УЦИРСУ]
(вид икореномическа субстанция)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИРСУ
(сътворителен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние
на УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
субтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИРСУ

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икореномически субтиуницентит)

сътворителен
запасов икореномически субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[общо състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
субтипригодност}

{запасова уницентитална
икореномическа субтипригодност}

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
уницентитална икореномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРСУ
(работен уницентитален
икореномически субтисубстантит)
[работно външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРСУ

Работно (сметно)
субстатно
УЦИРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРСУ

(работен уницентитален
икореномически субтисустатит;

(работен уницентитален икореномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икореномически субтизапас;

(работен уницентитален
икореномически субтисустатант;

работен сустатитен икореномически субтиуницентит)

работен субстатен икореномически субтиуницентит)

работен запасов
икореномически субтитрансцентит)

работен сустатантен икореномически субтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно
състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
сметна субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
УЦИРСУ
(творчески
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРСУ]
{уницентитална икореномическа
ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
УЦИРСУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИРСУ

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатит;

(творчески уницентитален икореномически
субтисубстат;

(творчески уницентитален
икореномически субтизапас;

(творчески уницентитален
икореномически субтисустатант;

творчески сустатитен икореномически субтиуницентит)

творчески субстатен икореномически субтиуницентит)

творчески запасов икореномически субтиуницентит)

творчески сустатантен икореномически субтиуницентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на УЦИРСУ]

[творческо външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРСУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална
икореномическа
ползваема субтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност на
форма на икореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИРСУ
(съзидателен
уницентитален икореномически
субтисубстантит)
[вътрешно
състояние 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
субтиизгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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)

СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (performing unicentital ecorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически уницентит,
(*) – сътворителен уницентитален икореномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икореномически субект [на субстантивностен
сътворителен икореномически субект* (substantivitical performing
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; сътворително
уницентитално икореномическо участие и сътворително инцентитално ико58
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо участие, взети заедно в тяхното цялостно единство; общо понятие за сътворителна уницентитална икономическа значимост (същото като
сътворителен икономически уницентит) и сътворителен уницентитален
икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически уницентит), както и общо понятие за сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икореномически субтиуницентит и като сътворителен икореномически диспотит) и сътворително
уницентитално икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен
икореномически обтиуницентит и като сътворителна уницентитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на уницентиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на
икореномическата сътвореност* (ecorenomic performance), последното като
общо понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и
икореномическо изпълнение* (ecorenomic implementation); общо понятие за
съзидателно уницентитално икореномическо участие и изпълнително уницентитално икореномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното
уницентиталното икореномическо участие е форма на съществуване на сътворителната уницентитална икореномическа енергия (performing
unicentital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената сътворителна уницентитална икореномическа
активност* (performing unicentital ecorenomic activity) (вж. икореномическа
активност). То е кинестично опредметена сътворителна уницентитална икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна уницентитална икореномическа потенциалност* (performing
unicentital ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителното икореномическо участие
(вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СТВ уницентитална икономическа значимост;
СТВ икономически уницентит
(СТВ уницентитално икономическо участие;
СТВ уницентитална икономическа
значимост)

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворително уницентитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сътворителното уницентитално икореномическо участие са (1)
сътворителна уницентитална икономическа значимост (сътворителен икономически инцентит) и (2) сътворителен уницентитален икотехномически
принос (сътворителен икотехномически инцентит), а според общностния
икореномически статут негови разновидности са (1) сътворително уницентитално икореномическо субтиучастие (сътворителен икореномически субтиуницентит) и (2) сътворително уницентитално икореномическо обтиучастие (сътворителен икореномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното уницентитално икореномическо участие са: сътворително възпроизводствено уницентитално икореномическо участие*
(performing reproductional unicentital ecorenomic participation (share)), сътворително производствено уницентитално икореномическо участие*
(performing production unicentital ecorenomic participation (share)), сътворително разменно уницентитално икореномическо участие* (performing exchange
unicentital ecorenomic participation (share)), сътворително разпределително
уницентитално икореномическо участие* (performing distributional unicentital ecorenomic participation (share)), сътворително потребително
уницентитално икореномическо участие* (performing consumption
unicentital ecorenomic participation (share)), сътворително стопанствено уницентитално икореномическо участие* (performing protoecono-mizing
unicentital ecorenomic participation (share)), сътворително следпроизводствено уницентитално икореномическо участие* (performing post-production
unicentital ecorenomic participation (share)), сътворително предипотребително уницентитално икореномическо участие* (performing before-consumption
unicentital ecorenomic participation (share)), сътворително посредническо уницентитално икореномическо участие* (performing intermediationary
unicentital ecorenomic participation (share)), сътворително бизнес уницентитално икореномическо участие* (performing business unicentital ecorenomic
participation (share)), сътворително алокативно уницентитално икореномическо участие* (performing allocative unicentital ecorenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително уницентитално икореномическо участие* (individual performing unicentital ecorenomic participation
(share)), фирмено сътворително уницентитално икореномическо участие*
(firm performing unicentital ecorenomic participation (share)), обществено сът61
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ворително уницентитално икореномическо участие* (social performing
unicentital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително уницентитално усвоявано икореномическо
участие* (performing unicentital assimilated ecorenomic participation (share)) и
сътворително уницентитално създавано икореномическо участие* (performing unicentital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното уницентитално икореномическо участие са (1)
сътворително сустатитно уницентитално икореномическо участие*
(performing sustatitic unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като
сътворителен уницентитален икореномически сустатит* (performing
unicentital ecorenomic sustatite)], (2) сътворително субстатно уницентитално икореномическо участие* (performing substatum unicentital ecorenomic
participation (share)) [същото като сътворителен уницентитален икореномически субстат* (performing unicentital ecorenomic substatum)], (3) сътворително запасово уницентитално икореномическо участие* (performing
stock unicentital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен
уницентитален икореномически запас* (performing unicentital ecorenomic
stock)], (4) сътворително сустатантно уницентитално икореномическо
участие* (performing sustatantal unicentital ecorenomic participation (share))
[същото като сътворителен уницентитален икореномически сустатант*
(performing unicentital ecorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икореномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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 уницентитална
икореномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа пригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИРУ
(работен уницентитален
икореномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИРУ

(работен уницентитален икореномически
сустатит;

(работен уницентитален икореномически
субстат;

(работен уницентитален
икореномически запас;

(работен уницентитален
икореномически
сустатант;

работен сустатитен икореномически уницентит)

работен субстатен икореномически уницентит)

работен запасов
икореномически уницентит)

работен сустатантен икореномически уницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа
сметна задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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Творческо
(ползваемо)
УЦИРУ
(творчески
уницентитален
икореномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
УЦИРУ]
{уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно УЦИРУ

(творчески уницентитален икореномически
суста-тит;

(творчески уницентитален икореномически
субстат;

(творчески уницентитален
икореномически запас;

(творчески уницентитален икореномически
сустатант;

творчески сустатитен икореномически уницентит)

творчески субстатен икореномически уницентит)

творчески запасов икореномически уницентит)

творчески сустатантен икореномически уницентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
УЦИРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИРУ]

{сустатитна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

{запасова уницентитална
икореномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
уницентитална икореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 изгодност}

{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 униценти-тална
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)

СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (performing unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен
икоуниреномически обтиуницентит, сътворителна уницентитална икоуниреномическа заделеност, (*) – сътворителен 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 сътворителен икоуниреномически субект [на субстантивностен сътворителен
икоуниреномически субект* (substantivitical performing ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; сътворително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и сътворително инцентитално
икоуниреномическо обтиучастие, взети в тяхното цялостно единство; сътво69
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рителна уницентитална икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтиуницентит и като сътворителен уницентитален
икономически интерес) и сътворителен уницентитален икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтиуницентит и
като сътворителна уницентитална икотехномическа зададеност), взети в
тяхното цялостно единство; една от разновидностите на уницентиталното
икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност* (ecounirenomic performance), последното
като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic
makingness)
и
икоуниреномическо
изпълнение*
(ecounirenomic
implementation); общо понятие за съзидателно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и изпълнително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Сътворителното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е сътворителен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка
или още е обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна
сътворителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сътворителна
икоуниреномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
performing
ecounirenomic appraisement). Сътворителното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на сътворителната уницентитална обтиикоуниреномическа енергия* (performing unicentital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на
признаване на приложената сътворителна уницентитална обтиикоуниреномическа активност* (performing unicentital obtiecounirenomic activity)
(вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна уницентитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и
кинестично разпредметена сътворителна уницентитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (performing unicentital obtiecounirenomic
potentiality) (вж. обтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на сътворителното икоуниреномическо обтиучастие (вж.
фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТВ уницентитал-на икономическа значимост;
СТВ икономически уницентит
(СТВ уницентитално икономическо участие;
СТВ уницентитална икономическа
значимост)

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

СТВ уницентитал-на икономическа субтизначимост;
СТВ икономически субтиуницентит
(СТВ икономически диспотит)

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

СТВ уницентитално икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиуницентит
(СТВ икоуниреномически диспотит)

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

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

СТВ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СТВ уницентитално икоуниреномическо
участие;
СТВ икоунирено-мически уницентит
(СТВ уницентитално икоуниреномическо участие)

Фиг. 1. Сътворително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие
са: сътворително възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (performing reproductional unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)),
сътворително
производствено
уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (performing production unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително разменно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing exchange unicentital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително разпределително
уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing distributional
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително потребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing
consumption unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително стопанствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing protoeconomizing unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing post-production unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително предипотребително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing before-consumption
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително посредническо уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing
intermediationary unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително бизнес уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing business unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително алокативно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing allocative unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и
други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual performing unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), фирмено сътворително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm performing unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), обществено сътворително уницентитално
икоуниреномическо обтиучастие* (social performing unicentital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително уницентитално усвоявано икоуниреномическо обтиучастие* (performing unicentital assimilated ecounirenomic
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------obtiparticipation (obtishare)) и сътворително уницентитално създавано икоуниреномическо обтиучастие* (performing unicentital gived ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие са (1) сътворително сустатитно уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие* (performing sustatitic unicentital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически
обтисустатит* (performing unicentital ecounirenomic obtisustatite)], (2) сътворително субстатно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing substatum unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически обтисубстат* (performing unicentital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) сътворително
запасово уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing
stock unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически обтизапас* (performing
unicentital ecounirenomic obtistock)], (4) сътворително сустатантно уницентитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing sustatantal
unicentital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически обтисустатант* (performing
unicentital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място
сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното уницентитално икоуниреномическо обтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо обтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИУРОУ – уницентитално икоуниреномическо обтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо
обтиучастие
(УЦИУРОУ)
(уницентитален икоуниреномически обтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРОУ

Субстатно
УЦИУРОУ

Запасово
УЦИУРОУ

Сустатантно
УЦИУРОУ

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
обтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
обтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически обтиуницентит)

субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

запасов икоуниреномически обтиуницентит)

сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРОУ]

[външно същество на
УЦИУРОУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРОУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРОУ
(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРОУ

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
обти-сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически обтиуницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРОУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа обтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
обтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) УЦИУРОУ
(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРОУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРОУ

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтисубстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически обтизапас;

(работен уницентитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически обтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически обтиуницентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтиуницентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметнаобти
задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 състоя-ние
на цялостното
същество на
УЦИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
УЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
УЦИУРОУ
(съзидателен
уницентитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[вътрешно състояние на
УЦИУРОУ]
{уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) запасово
УЦИУРОУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
УЦИУРОУ

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатит;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисубстат;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(съзидателен
уницентита-лен
икоуниреномически обтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически обтитрансцентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
обтиуницентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
обтиуницентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтиуницентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
УЦИУРОУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
УЦИУРОУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
обтиизгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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)

СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
СУБТИУЧАСТИЕ* (performing unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен
икоуниреномически субтиуницентит, сътворителен икоуниреномически
диспотит, (*) – сътворителен 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 сътворителен икоуниреномически субект [на субстантивностен сътворителен икоуниреномически субект* (substantivitical performing ecounirenomic subject)] във икоунирено80
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическото възпроизводство; сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и сътворително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие, взети заедно в тяхното цялостно единство; сътворителна уницентитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтиуницентит и като сътворителен икономически диспотит) и
сътворителен уницентитален икотехномически субтипринос (същото като
сътворителен икотехномически субтиуницентит и като сътворителен икотехномически диспотит), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от
разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.)
и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност*
(ecounirenomic performance), последното като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); общо понятие за съзидателно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и изпълнително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно
единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното
уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е сътворителен икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективносубстантивностна
сътворителна
икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical performing ecounirenomic appraisement). Сътворителното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на сътворителната уницентитална субтиикоуниреномическа
енергия* (performing unicentital subtiecounirenomic energy) (вж. субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна уницентитална субтиикоуниреномическа активност* (performing
unicentital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна уницентитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна
уницентитална
субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(performing unicentital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа
стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителното икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СТВ уницентитална икономическа значимост;
СТВ икономически уницентит
(СТВ уницентитално икономическо участие;
СТВ уницентитална икономическа
значимост)

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

(СТВ уницентитално икоуниреномическо участие)

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

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

СТВ уницентитално икоунирено-мическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтиуницентит
(СТВ икоуниреномически диспотит)

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

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

СТВ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

СТВ уницентитално икоуниреномическо
участие;
СТВ икоуниреномически уницентит

Фиг. 1. Сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и неговите
разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
са: сътворително възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(performing
reproductional
unicentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително производствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing production unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разменно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing exchange
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително разпределително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing
distributional unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително потребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(performing consumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)),
сътворително стопанствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(performing
protoeconomizing
unicentital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing post-production
unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително предипотребително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие*
(performing before-consumption unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително посредническо уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing intermediationary unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing business unicentital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително алокативно уницентитално
икоуниреномическо субтиучастие* (performing allocative unicentital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual
performing unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено
сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm
performing unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено
сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (social
performing unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително уницентитално усвоявано икоуниреномическо субтиучастие* (performing unicentital assimilated ecounirenomic subtipar83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------subtiparticipation (subtishare)) и сътворително уницентитално създавано
икоуниреномическо
субтиучастие*
(performing
unicentital
gived
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие са (1) сътворително сустатитно уницентитално икоуниреномическо
субтиучастие* (performing sustatitic unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически субтисустатит* (performing unicentital ecounirenomic subtisustatite)], (2)
сътворително субстатно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing substatum unicentital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически субтисубстат* (performing unicentital ecounirenomic subtisubstatum)], (3)
сътворително запасово уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing stock unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически субтизапас* (performing unicentital ecounirenomic subtistock)], (4) сътворително сустатантно уницентитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing
sustatantal unicentital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като
сътворителен уницентитален икоуниреномически субтисустатант*
(performing unicentital ecounirenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо
субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в
табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното уницентитално икоуниреномическо субтиучастие и
тяхното място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо субтиучастие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (УЦИУРСУ – уницентитално икоуниреномическо субтиучастие)

Уницентитално икоуниреномическо субтиучастие
(УЦИУРСУ)
(уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)

Сустатитно
УЦИУРСУ

Субстатно
УЦИУРСУ

Запасово
УЦИУРСУ

Сустатантно
УЦИУРСУ

(уницентитален икоуниреномически субтисустатит;

(уницентитален икоуниреномически
субтисубстат;

(уницентитален икоуниреномически
субтизапас;

(уницентитален икоуниреномически
субтисустатант;

сустатитен
икоуниреномически субтиуницентит)

субстатен икоуниреномически субтиуницентит)

запасов икоуниреномически субтиуницентит)

сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[цялостно същество на
УЦИУРСУ]

[вътрешно същество на
УЦИУРСУ]

[външно същество на
УЦИУРСУ]

[общо понятие
за същество на
УЦИУРСУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРСУ
(сътворителен
уницентитален икоуниреномически
субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРСУ]
{уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}
(вид икоунирено-мически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРСУ

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтисустатит;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(сътворителен
уницентитален
икореномически
субтисустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
субтиуницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически субтиуницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРСУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРСУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа субтипригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
субтипригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа супермическа субсстанта)
танция)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРСУ

Работно (сметно) УЦИУРСУ

(работен уницентитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субтисубстантит)

(работен уницентитален
икоуниреномически субтисубстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически субтизапас;

(работен уницентитален икоуниреномически субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически субтиуницентит)

работен субстатен икоуниреномически субтиуницентит)

работен запасов
икоуниреномически субтиуницентит)

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

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

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
субтиизгодност}

{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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО
УЧАСТИЕ* (performing unicentital ecounirenomic participation (share)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икоуниреномически уницентит, (*) – сътворителен уницентитален икоуниреномически ингредиент, който едновременно на същностно и феноменно равнище количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икоуниреномически субект
[на субстантивностен сътворителен икоуниреномически субект* (substantivitical performing ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроиз91
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------възпроизводство; сътворително уницентитално икоуниреномическо участие
и сътворително инцентитално икоуниреномическо участие, взети заедно в
тяхното цялостно единство; сътворителна уницентитална икономическа значимост (същото като сътворителен икономически уницентит) и сътворителен уницентитален икотехномически принос (същото като сътворителен
икотехномически уницентит), взети заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически субтиуницентит
и като сътворителен икоуниреномически диспотит) и сътворително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтиуницентит и като сътворителна уницентитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на
уницентиталното икоуниреномическо участие (вж.) и един от конкретните
изрази на икоуниреномическата сътвореност* (ecounirenomic performance),
последното като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност*
(ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic
implementation); общо понятие за съзидателно уницентитално икоуниреномическо участие и изпълнително уницентитално икоуниреномическо участие, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Сътворителното уницентиталното икоуниреномическо
участие е форма на съществуване на сътворителната уницентитална икоуниреномическа енергия (performing unicentital ecounirenomic energy) (вж.
икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
сътворителна уницентитална икоуниреномическа активност* (performing
unicentital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност). То е
кинестично опредметена сътворителна уницентитална икоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна уницентитална икоуниреномическа потенциалност* (performing unicentital
ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителното икоуниреномическо участие
(вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

СТВ уницентитална икономическа значимост;
СТВ икономически уницентит
(СТВ уницентитално икономическо участие;
СТВ уницентитална икономическа
значимост)

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

СТВ уницентитално икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически уницентит
(СТВ уницентитално икоуниреномическо участие)

СТВ уницентитал-на икономическа субтизначимост;
СТВ икономически субтиуницентит
(СТВ икономически диспотит)

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

СТВ уницентитал-но икоунирено-мическо субтиу-частие;
СТВ икоуниреномически субтиуницентит
(СТВ икоуниреномически диспотит)

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

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

СТВ унирецентитално икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтиуницентит
(СТВ уницентитална икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително уницентитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сътворителното уницентитално икоуниреномическо участие са (1) сътворително уницентитално икоуниреномическо субтиучастие (сътворителен икоуниреномически субтиуницентит) и (2) сътворително уницентитално икоуниреномическо обтиучастие (икоуниреномически обтиуницентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното уницентитално икоуниреномическо участие са:
сътворително възпроизводствено уницентитално икоуниреномическо
участие* (performing reproductional unicentital ecounirenomic participation
(share)), сътворително производствено уницентитално икоуниреномическо участие* (performing production unicentital ecounirenomic participation
(share)), сътворително разменно уницентитално икоуниреномическо участие* (performing exchange unicentital ecounirenomic participation (share)),
сътворително разпределително уницентитално икоуниреномическо участие* (performing distributional unicentital ecounirenomic participation (share)),
сътворително потребително уницентитално икоуниреномическо участие* (performing consumption unicentital ecounirenomic participation (share)),
сътворително стопанствено уницентитално икоуниреномическо участие* (performing protoeconomizing unicentital ecounirenomic participation
(share)), сътворително следпроизводствено уницентитално икоуниреномическо участие* (performing post-production unicentital ecounirenomic participation (share)), сътворително предипотребително уницентитално
икоуниреномическо участие* (performing before-consumption unicentital
ecounirenomic participation (share)), сътворително посредническо уницентитално икоуниреномическо участие* (performing intermediationary unicentital
ecounirenomic participation (share)), сътворително бизнес уницентитално
икоуниреномическо участие* (performing business unicentital ecounirenomic
participation (share)), сътворително алокативно уницентитално икоуниреномическо участие* (performing allocative unicentital ecounirenomic
participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително уницентитално икоуниреномическо участие* (individual performing unicentital
ecounirenomic participation (share)), фирмено сътворително уницентитално
икоуниреномическо участие* (firm performing unicentital ecounirenomic
participation
(share)),
обществено
сътворително
уницентитално
икоуниреномическо участие* (social performing unicentital ecounirenomic
participation (share)) и т.н.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се
разграничават
сътворително
уницентитално
усвоявано
икоуниреномическо участие* (performing unicentital assimilated ecounirenomic
participation (share)) и сътворително уницентитално създавано
икоуниреномическо участие* (performing unicentital gived ecounirenomic
participation
Според (share)).
възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното уницентитално икоуниреномическо участие са
(1) сътворително сустатитно уницентитално икоуниреномическо участие* (performing sustatitic unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически сустатит*
(performing unicentital ecounirenomic sustatite)], (2) сътворително субстатно
уницентитално икоуниреномическо участие* (performing substatum unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен
уницентитален икоуниреномически субстат* (performing unicentital
ecounirenomic substatum)], (3) сътворително запасово уницентитално икоуниреномическо участие* (performing stock unicentital ecounirenomic
participation (share)) [същото като сътворителен уницентитален икоуниреномически запас* (performing unicentital ecounirenomic stock)], (4) сътворително сустатантно уницентитално икоуниреномическо участие*
(performing sustatantal unicentital ecounirenomic participation (share)) [същото
като сътворителен уницентитален икоуниреномически сустатант*
(performing unicentital ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на уницентиталното икоуниреномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
УЦИУРУ
(сътворителен
уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
УЦИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
УЦИУРУ

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически сустатит;

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
уницентита-лен
икоуниреномически запас;

(сътворителен
уницентита-лен
икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически уницентит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
уницентит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически уницентит)

[общо състояние на цялостното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на УЦИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
УЦИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

{запасова уницентитална
икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
уницентитална икоуниреномическа
пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа
мическа суперсубстанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) УЦИУРУ
(работен уницентитален
икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
УЦИУРУ

Работно (сметно) субстатно
УЦИУРУ

Работно (сметно) запасово
УЦИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
УЦИУРУ

(работен уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(работен уницентитален
икоуниреномически субстат;

(работен уницентитален
икоуниреномически запас;

(работен уницентитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
уницентит)

работен субстатен икоуниреномически уницентит))

работен запасов
икоуниреномически уницентит))

работен сустатантен икоуниреномически
уницентит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
УЦИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на УЦИУРУ]

{сустатитна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{субстатна
уницентитална икоуниреномическа
сметна задоволеност}

{запасова униценти-тална
икоуниреномическа сметна
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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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

Творческо (ползваемо) субстатно УЦИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово УЦИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
УЦИУРУ

(творчески уницентитален
икоуниреномически сустатит;

(творчески уницентитален
икоуниреномически субстат;

(творчески
уницентитален
икоуниреномически запас;

(творчески уницентиталеникоуниреномически
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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)

{уницентитална икоуниреномическа
задоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

(вид форма на
икоуниреномически сустит)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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
изгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
УЦИУРУ
(унисъзидателен уницентитален икоуниреномически субстантит)
[цялостно състояние на
УЦИУРУ]
{уницентитална икоуниреномическа
удовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоУЦИУРУ
УЦИУРУ
во 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)

СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (performing centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икокореномически обтицентит, сътворителна центитална икокореномическа заделеност, (*) – сътворителен центитален икокореномически ингредиент, който като
обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква
възпроизводствена икотномическа единица в качеството й на сътворителен
икокореномически субект [на субстантивностен сътворителен икокореномически субект* (substantivitical performing ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа дизюнкция) от сътворителна центитална икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтицентит и като сътворителен центитален икономически интерес) и сътворителен центитален
икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически
обтицентит и като сътворителна центитална икотехномическа зададеност)
[както и общо понятие за сътворително центитално икореномическо обтиучастие (в т.ч. и за сътворителна центитална икономическа обтизначимост и
сътворителен центитален икотехномически обтипринос) и сътворително
центитално икоуниреномическо обтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където сътворителната центитална икономическа обтизначимост е икономическа оценка на сътворителния
центитален икотехномическия обтипринос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic performance), последното като общо понятие за икокореномическа съзидателност*
(ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic
implementation); общо понятие за съзидателно центитално икокореномическо
обтиучастие и изпълнително центитално икокореномическо обтиучастие, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Сътворителното центитално икокореномическо обтиучастие
е сътворителен икокореномически ингредиент в качеството му на обективноизисквана субстантивностна сътворителна оценка или още е обективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сътворителна икокореномическа
оценка* (objectively-substantivitical ecocorenomic appraisement). Сътворителното центиталното икокореномическо обтиучастие е форма на съществуване на сътворителната центитална обтиикокореномическа енергия*
(performing centital obtiecocorenomic energy) (вж. обтиикокореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна центитална
обтиикокореномическа
активност*
(performing
centital
obtiecocorenomic activity) (вж. обтиикокореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна центитална обтиикокореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна центитална
обтиикокореномическа
потенциалност*
(performing
centital
obtiecocorenomic potentiality) (вж. обтиикокореномическа потенциалност).
Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------представлява една от разновидностите на сътворителното икокореномическо
обтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СТВ центитално
икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически центит
(СТВ центитално
икоуниреномическо участие)

СТВ центитално
икокореномическо участие;
СТВ икокореномически центит
(СТВ центитално
икокореномическо участие)

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

СТВ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтицентит
(СТВ икоуниреномически диспотант)

СТВ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтицентит
(СТВ икокореномически диспотант)

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

СТВ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтицентит
(СТВ центитална
икоуниреномическа заделеност)

СТВ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтицентит
(СТВ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително центитално икокореномическо обтиучастие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното центитално икокореномическо обтиучастие са:
сътворително
възпроизводствено
центитално
икокореномическо
обтиучастие* (performing reproductional centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително производствено центитално икокореномическо
обтиучастие* (performing production centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително разменно центитално икокореномическо обтиучастие* (performing exchange centital ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително разпределително центитално икокореномическо
обтиучастие*
(performing
distributional
centital
ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително потребително центитално икокореномическо обтиучастие* (performing consumption centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително стопанствено центитално икокореномическо обтиучастие* (performing protoeconomizing centital
ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително следпроизводствено
центитално икокореномическо обтиучастие* (performing post-production
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително предипотребително центитално икокореномическо обтиучастие* (performing beforeconsumption centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително
посредническо центитално икокореномическо обтиучастие* (performing
intermediationary centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително бизнес центитално икокореномическо обтиучастие* (performing
business centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително алокативно центитално икокореномическо обтиучастие* (performing
allocative centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително центитално икокореномическо обтиучастие*
(individual performing centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сътворително центитално икокореномическо обтиучастие* (firm
performing centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сътворително центитално икокореномическо обтиучастие* (social performing
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително центитално усвоявано икоuкоеномическо
обтиучастие* (performing centital assimilated ecocorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сътворително центитално създавано икокореномическо об-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (performing centital gived ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното центитално икокореномическо обтиучастие са
(1) сътворително сустатитно центитално икокореномическо обтиучастие* (performing sustatitic centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като сътворителен центитален икокореномически обтисустатит* (performing centital ecocorenomic obtisustatite)], (2) сътворително субстатно центитално икокореномическо обтиучастие* (performing substatum
centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен
центитален икокореномически обтисубстат* (performing centital
ecocorenomic obtisubstatum)], (3) сътворително запасово центитално икокореномическо обтиучастие* (performing stock centital ecocorenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икокореномически обтизапас* (performing centital ecocorenomic obtistock)], (4)
сътворително сустатантно центитално икокореномическо обтиучастие* (performing sustatantal centital ecocorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като сътворителен центитален икокореномически обтисустатант* (performing centital ecocorenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното центитално икокореномическо обтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо обтиучастие едновременно
според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИКРОУ – центитално икокореномическо обтиучастие)

Центитално
икокореномическо обтиучастие
(ЦТИКРОУ)
(центитален
икокореномически обтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРОУ

Субстатно
ЦТИКРОУ

Запасово
ЦТИКРОУ

Сустатантно
ЦТИКРОУ

(центитален
икокореномически обтисустатит;

(центитален
икокореномически обтисубстат;

(центитален
икокореномически
обтизапас;

(центитален
икокореномически обтисустатант;

сустатитен
икокореномически обтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
обтицентит)
обтицентит)

сустатантен
икокореномически обтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРОУ]

[външно същество на
ЦТИКРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРОУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРОУ
(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа обтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРОУ

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически обтицентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икокореномически
обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически обтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа обтипригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа обтипригодност}

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
кореномически
субстанция)
сустит)

(вид специфант на икокореномическа
суперстанта)

(вид специфант на икокореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИКРОУ
(работен центитален икокореномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРОУ

(работен центитален икокореномически обтисустатит;

(работен центитален икокореномически обтисубстат;

(работен центитален икокореномически
обтизапас;

(работен центитал-ен икокореномически
обтисустатант;

работен сустатитен икокореномически
обтицентит)

работен субстатен икокореномически
обтицентит)

работен запасов икокореномически обтицентит)

работен сустатантен икокореномически
обтицентит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРОУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икокореномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИКРОУ
(творчески
центитален
икокореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИКРОУ]
{центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Творческо
(ползваемо)
сустатитно
ЦТИКРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИКРОУ

Творческо
(ползваемо)
запасово
ЦТИКРОУ

Творческа
(ползваемо)
сустатантно
ЦТИКРОУ

(творчески
центитален
икокореномически обтисустатит;

(творчески центитален икокореномически
обтисубстат;

(творчески
центитален
икокореномически обтизапас;

(творчески
центитален
икокореномически обтисустатант;

творчески сустатитен икокореномически обтицентит)

творчески субстатен икокореномически обтицентит)

творчески запасов икокореномически обтицентит)

творчески сустатантен икокореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИКРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество
на ЦТИКРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРОУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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 обтиизгодност}

{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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (performing centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икокореномически субтицентит, сътворителен икокореномически диспотант, (*) – сътворителен центитален икокореномически ингредиент, който като субективна
проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икокореномически субект [на субстантивностен сътворителен икокореномически субект* (substantivitical performing ecocorenomic subject)] във икокореноми114
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческото възпроизводство; комбинация (съчетание или включваща икономическа дизюнкция) от сътворителна центитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтицентит и като сътворителен икономически диспотант) и сътворителен центитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтицентит и като сътворителен икотехномически диспотант) [както и общо понятие за сътворително центитално икореномическо субтиучастие (в т.ч. и за
сътворителна центитална икономическа субтизначимост и сътворителен
центитален икотехномически субтипринос) и сътворително центитално
икоуниреномическо субтиучастие, които съобразно с форномическата съставност са негови разновидности], където сътворителната центитална икономическа субтизначимост е икономическа оценка на сътворителния центитален
икотехномически субтипринос; една от разновидностите на центиталното
икокореномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic performance), последното като
общо понятие за икокореномическа съзидателност* (ecocorenomic
makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic implementation);
общо понятие за съзидателно центитално икокореномическо субтиучастие и
изпълнително центитално икокореномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното центитално икокореномическо субтиучастие е икокореномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна
сътворителна
икокореномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical performing ecocorenomic appraisement). Сътворителното центитално икокореномическо субтиучастие е форма на съществуване на сътворителната центитална субтиикокореномическа енергия*
(performing centital subtiecocorenomic energy) (вж. субтиикококореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна центитална субтиикокореномическа активност* (performing centital subtiecocorenomic activity) (вж. субтиикококореномическа активност). То е
кинестично опредметена сътворителна центитална субтиикокореномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна центитална субтиикокореномическа потенциалност* (performing centital subtiecocorenomic potentiality) (вж. субтиикокореномическа потенциалност). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представля115
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------представлява една от разновидностите на сътворителното икокореномическо
субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СТВ центитално
икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически центит
(СТВ центитално
икоуниреномическо участие)

СТВ центитално
икокореномическо участие;
СТВ икокореномически центит
(СТВ центитално
икокореномическо участие)

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

СТВ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтицентит
(СТВ икоуниреномически диспотант)

СТВ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтицентит
(СТВ икокореноми-чески диспотант)

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

СТВ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтицентит
(СТВ центитална
икоуниреномическа заделеност)

СТВ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтицентит
(СТВ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително центитално икокореномическо субтиучастие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 сътворителното центитално икокореномическо субтиучастие са:
възпроизводствено сътворително центитално икокореномическо субтиучастие* (performing reproductional centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително производствено центитално икокореномическо
субтиучастие* (performing production centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително разменно центитално икокореномическо субтиучастие* (performing exchange centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително разпределително центитално икокореномическо субтиучастие* (performing distributional centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително потребително центитално
икокореномическо субтиучастие* (performing consumption centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително стопанствено
центитално икокореномическо субтиучастие* (performing protoeconomizing
centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително следпроизводствено центитално икокореномическо субтиучастие* (performing postproduction centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително
предипотребително центитално икокореномическо субтиучастие*
(performing before-consumption centital ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително посредническо центитално икокореномическо
субтиучастие*
(performing
intermediationary
centital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес центитално икокореномическо субтиучастие* (performing business centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително алокативно центитално икокореномическо субтиучастие* (performing allocative centital ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително
центитално икокореномическо субтиучастие* (individual performing centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сътворително центитално икокореномическо субтиучастие* (firm performing centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено сътворително центитално икокореномическо субтиучастие* (social performing centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително центитално усвоявано икокореномическо
субтиучастие* (performing centital assimilated ecocorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сътворително центитално създавано икокореномическо
118
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (performing centital gived ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното центитално икокореномическо субтиучастие
са (1) сътворително сустатитно центитално икокореномическо субтиучастие* (performing sustatitic centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икокореномически
субтисустатит* (performing centital ecocorenomic subtisustatite)], (2) сътворително субстатно центитално икокореномическо субтиучастие*
(performing substatum centital ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икокореномически субтисубстат*
(performing centital ecocorenomic subtisubstatum)], (3) сътворително запасово
центитално икокореномическо субтиучастие* (performing stock centital
ecocorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икокореномически субтизапас* (performing centital ecocorenomic
subtistock)], (4) сътворително сустатантно центитално икокореномическо
субтиучастие*
(performing
sustatantal
centital
ecocorenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икокореномически субтисустатант* (performing centital ecocorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа
ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното центитално икокореномическо субтиучастие и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИКРСУ – центитално икокореномическо субтиучастие)

Центитално
икокореномическо субтиучастие
(ЦТИКРСУ)
(центитален
икокореномически субтисубстантит)

Сустатитно
ЦТИКРСУ

Субстатно
ЦТИКРСУ

Запасово
ЦТИКРСУ

Сустатантно
ЦТИКРСУ

(центитален
икокореномически субтисустатит;

(центитален
икокореномически субтисубстат;

(центитален
икокореномически
субтизапас;

(центитален
икокореномически субтисустатант;

сустатитен
икокореномически субтицентит)

субстатен ико- запасов икококореномически реномически
субтицентит)
субтицентит)

сустатантен
икокореномически субтицентит)

[цялостно същество на
ЦТИКРСУ]

[вътрешно същество на
ЦТИКРСУ]

[външно същество на
ЦТИКРСУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИКРСУ]

(вид икокореномически
сустит)

(вид икокореномическа субстанция)

вид икокореномическа суперстанта)

(вид икокореноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИКРСУ
(сътворителен
центитален
икокореномически субтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтипригодност}
(вид икокореномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИКРСУ

Сътворително
(пригодно) сустатант-но
ЦТИКРСУ

(сътворителен
центитален
икокореномически субтисустатит;

(сътворителен
центитален
икокореномически субтисубстат;

(сътворителен
центитален
икокореномически субтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически субтисустатант;

сътворителен
сустатитен
икокореномически субтицентит)

сътворителен
субстатен икокореномически
субтицентит)

сътворителен
запасов икокореномически
субтицентит)

сътворителен
сустатантен
икокореномически субтицентит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИКРСУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРСУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИКРСУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИКРСУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{субстатна
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтипригодност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтипригодност}

(вид специфант
(вид специна икокоренофант на икомическа
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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 субтиизгодност}

{запасова
центитална
икокореномическа субтиизгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИКРСУ
(унисъзидателен центитален икокореномически субтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИКРСУ]
{центитална
икокореномическа субтиудовлетвореност}
(вид икокореномически специфит)

Унисъзидател- Унисъзидателно Унисъзидател- Унисъзидателно (удовлетво- (удовлетворява- но (удовлетво- но (удовлетворяващо) суста- що) субстатно
ряващо) запаряващо) сустатитно
ЦТИКРСУ
сово
тантно
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
ЦТИКРСУ
(унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидател- (унисъзидателен центитален
ен центитален
ен центитален
ен центитален
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномически субтисуб- чески субтизачески субтически субтистат;
сустатит;
пас;
сустатант;
унисъзидател- унисъзидателен унисъзидателен унисъзидателен
субстатен ико- запасов икокоен сустатитен
сустатантен
кореномически
икокореномиреномически
икокореномисубтицентит)
чески субтисубтицентит)
чески субтицентит)
центит)
[цялостно със- [цялостно със[цялостно със- [цялостно състояние
на
въттояние на вънтояние на цятояние на обрешното
същесшното
същестлостното същото същество
тво на
во на
щество на
на ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
ЦТИКРСУ]
{субстатна
{запасова
{сустатантна
{сустатитна
центитална
центитална
центитална
центитална
икокореномиикокореномиикокореномиикокореномическа субтиу- ческа субтиуческа субтиу- ческа субтиудовледовледовледовлетвореност}
твореност}
твореност}
твореност}
(вид специфит (вид специфит (вид специфит (вид специфит
на икокоренона икокоренона икокоренона икокоремическа
субсмическа супермически сусномически
танция)
станта)
тант)
сустит)

СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (performing centital ecocorenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), сътворителен икокореномически центит,
(*) – сътворителе центитален икокореномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икокореномически субект [на
субстантивностен
сътворителен
икокореномически
субект*
(substantivitical performing ecocorenomic subject)] във икокореномическото възпроизводство; общо понятие за сътворително трансцентитално икокорено126
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическо участие и сътворително 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 сътворителна центитална икономическа значимост (същото като сътворителен
икономически центит) и сътворителен центитален икотехномически принос
(същото като икотехномически центит) (както и общо понятие за сътворително центитално икореномическо участие (в т.ч. за сътворителна центитална икономическа значимост и сътворителен центитален икотехномически принос) и сътворително центитално икоуниреномическо участие, които
съобразно с форномическата съставност са негови разновидности), където
сътворителната центитална икономическа значимост е икономическа оценка на
сътворителния центиталния икотехномическия принос; една от разновидностите на центиталното икокореномическо участие (вж.) и един от конкретните
изрази на икокореномическата сътвореност* (ecocorenomic performance),
последното като общо понятие за икокореномическа съзидателност*
(ecocorenomic makingness) и икокореномическо изпълнение* (ecocorenomic
implementation); общо понятие за съзидателно центитално икокореномическо
участие и изпълнително центитално икокореномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). То е и общо понятие за сътворително центитално икокореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икокореномически субтицентит и като сътворителен икокореномически диспотант) и сътворително
центитално икокореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икокореномически обтицентит и като сътворителна центитална икокореномическа заделеност) (вж. икокореномика). Сътворителното центитално икокореномическо участие е форма на съществуване на сътворителната центитална икокореномическа енергия (performing centital ecocorenomic energy)
(вж. икокореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената
сътворителна центитална икокореномическа активност* (performing
centital ecocorenomic activity) (вж. икокореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна центитална икокореномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна центитална икокореномическа потенциалност* (performing centital ecocorenomic potentiality) (вж.
икокореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на
сътворителното икокореномическо участие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

СТВ центитално
икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически центит
(СТВ центитално
икоуниреномическо участие)

СТВ центитално
икокореномическо участие;
СТВ икокореномически центит
(СТВ центитално
икокореномическо участие)

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

СТВ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтицентит
(СТВ икоуниреномически диспотант)

СТВ центитално
икокореномическо субтиучастие;
СТВ икокореномически субтицентит
(СТВ икокореномически диспотант)

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

СТВ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтицентит
(СТВ центитална
икоуниреномическа заделеност)

СТВ центитално
икокореномическо обтиучастие;
СТВ икокореномически обтицентит
(СТВ центитална
икокореномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително центитално икокореномическо участие и неговите разновидности
(СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут негови разновидности са (1)
сътворително центитално икокореномическо субтиучастие (сътворителен
икокореномически субтицентит) и (2) сътворително центитално икокореномическо обтиучастие (сътворителен икокореномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното центитално икокореномическо участие са: сътворително възпроизводствено центитално икокореномическо участие*
(performing reproductional centital ecocorenomic participation (share)), сътворително производствено центитално икокореномическо участие*
(performing production centital ecocorenomic participation (share)), сътворително разменно центитално икокореномическо участие* (performing exchange
centital ecocorenomic participation (share)), сътворително разпределително
центитално икокореномическо участие* (performing distributional centital
ecocorenomic participation (share)), сътворително потребително центитално икокореномическо участие* (performing consumption centital ecocorenomic
participation (share)), сътворително стопанствено центитално икокореномическо участие* (performing protoeconomizing centital ecocorenomic
participation (share)), сътворително следпроизводствено центитално икокореномическо участие* (performing post-production centital ecocorenomic
participation (share)), сътворително предипотребително центитално икокореномическо участие* (performing before-consumption centital ecocorenomic
participation (share)), сътворително посредническо центитално икокореномическо участие* (performing intermediationary centital ecocorenomic
participation (share)), сътворително бизнес центитално икокореномическо
участие* (performing business centital ecocorenomic participation (share)), сътворително алокативно центитално икокореномическо участие*
(performing allocative centital ecocorenomic participation (share)) и други. Според
ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително центитално икокореномическо участие*
(individual performing centital ecocorenomic participation (share)), фирмено сътворително центитално икокореномическо участие* (firm performing centital
ecocorenomic participation (share)), обществено сътворително центитално
икокореномическо участие* (social performing centital ecocorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително центитално усвоявано икокореномическо
участие* (performing centital assimilated ecocorenomic participation (share)) и
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворително центитално създавано икокореномическо участие*
(performing centital gived ecocorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното центитално икокореномическо участие са (1)
сътворително сустатитно центитално икокореномическо участие*
(performing sustatitic centital ecocorenomic participation (share)) [същото като
сътворителен центитален икокореномически сустатит* (performing
centital ecocorenomic sustatite)], (2) сътворително субстатно центитално
икокореномическо участие* (performing substatum centital ecocorenomic
participation (share)) [същото като сътворителен центитален икокореномически субстат* (performing centital ecocorenomic substatum)], (3) сътворително запасово центитално икокореномическо участие* (performing stock
centital ecocorenomic participation (share)) [същото като сътворителен центитален икокореномически запас* (performing centital ecocorenomic stock)], (4)
сътворително сустатантно центитално икокореномическо участие*
(performing sustatantal centital ecocorenomic participation (share)) [същото като
сътворителен центитален икокореномически сустатант* (performing
centital ecocorenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икокореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 субскореномически
танция)
сустит)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ЦТИКРУ
(работен центитален икокореномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа
сметна задоволеност}
(разновидност
на икокореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИКРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИКРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИКРУ

(работен центитален икокореномически сустатит;

(работен центитален икокореномически субстат;

(работен центитален икокореномически
запас;

(работен центитален икокореномически
сустатант;

работен сустатитен икокореномически
центит)

работен субстатен икокореномически центит)

работен запасов икокореномически центит)

работен сустатантен икокореномически
центит)

[работно външно състояние
на цялостното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на външното
същество на
ЦТИКРУ]

[работно външно състояние
на общото същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа сметна
задоволеност}

{сустатантна
центи-тална
икокореномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 вън[творческо
шно състоя-ние външно състояна външното
ние на общото
същество на
същество на
ЦТИКРУ]
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа ползваема задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икокореномически сустит)

(разновидност
на форма на
икокореномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икокореномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИКРУ
(изпълнителен
центитален
икокореномически субстантит)
[външно състояние на
ЦТИКРУ]
{центитална
икокореномическа задоволеност}
(вид икокореномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо) сустатитно ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИКРУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИКРУ

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатит;

(изпълнителен
центитален
икокореномически субстат;

(изпълнителен
центитален
икокореномически запас;

(изпълнителен
центитален
икокореномически сустатант;

изпълнителен
сустатитен
икокореномически центит)

изпълнителен
субстатен икокореномически
центит)

изпълнителен
запасов икокореномически
центит)

изпълнителен
сустатантен
икокореномически центит)

[външно състояние на цялостното същество на
ЦТИКРУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИКРУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИКРУ]

{сустатитна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{субстатна
центитална
икокореномическа задоволеност}

{запасова
центитална
икокореномическа задоволеност}

{сустатантна центитална икокореномическа задоволеност}

(вид форма на
икокореномически сустит)

(вид форма на
икокореномическа субстанция)

(вид форма на
икокореномическа суперстанта)

(вид форма на
икокореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 изгодност}

{запасова
центитална
икокореномическа изгодност}

{сустатантна центитална икокореномическа изгодност}

(вид съдържание на икокореномически
сустит)

(вид съдържание на икокореномическа субстанция)

(вид съдържание на икокореномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икокореномически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (performing centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически обтицентит, сътворителна центитална икореномическа заделеност, (*) – сътворителен центитален икореномически ингредиент, който като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икореномически
субект [на субстантивностен сътворителен икореномически субект*
(substantivitical performing ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сътворително трансцентитално икореномическо
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------обтиучастие и сътворително инцентитално икореномическо обтиучастие
(той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за сътворителна центитална икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтицентит и като сътворителен центитален икономически интерес) и сътворителен центитален
икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически
обтитранцентит и като сътворителна центитална икотехномическа задаеност); една от разновидностите на центитално икореномическото обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сътвореност*
(ecorenomic performance), последното като общо понятие за икореномическа
съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение*
(ecorenomic implementation); общо понятие за съзидателно центитално икореномическо обтиучастие и изпълнително центиталноо икореномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна
икономическа ингредиентност). Сътворителното центитално икореномическо
обтиучастие е сътворителен икореномически ингредиент в качеството му на
обективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или още е
обективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е обективно-субстантивностна сътворителна икореномическа
оценка*
(objectively-substantivitical
performing
ecorenomic
appraisement). Сътворителното центитално икореномическо обтиучастие е
форма на съществуване на сътворителната центитална обтиикореномическа енергия* (performing centital obtiecorenomic energy) (вж. обтиикореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна
центитална обтиикореномическа активност* (performing centital
obtiecorenomic activity) (вж. обтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна центитална обтиикореномическа активност, а
чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна центитална обтиикореномическа потенциалност* (performing centital obtiecorenomic
potentiality) (вж. обтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от
разновидностите на сътворителното икореномическо обтиучастие (вж. фиг.
1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворително центитално икореномическо обтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сътворителното центитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сътворителното центитално икореномическо обтиучастие са (1)
сътворителната центитална икономическа обтизначимост (икономически
обтицентит) и (2) сътворителният центитален икотехномически обтипринос (икотехномически обтицентит).
Сътворителната центитална икономическа обтизначимост и сътворителният центитален икотехномически обтипринос като разновидности на сътворителното центитално икореномическо обтиучастие (то е или сътворителна
центитална икономическа обтизначимост, или сътворителен центитален икотехномически обтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват сътворителен центитален дялов икореномически
обтидиспозат (performing centital partitionary ecorenomic obtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото сътворително центитално икореномическо обтиучастие е сътворителен центитален дялов икореномически обтидиспозант (performing centital partitionary ecorenomic obtidisposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сътворителния
центитален дялов икореномически обтидиспозант cobpardis (на сътворителното икореномическо обтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето на
сътворителната центитална икономическа обтизначимост cobpardis и сътворителния центитален икотехномически обтипринос cobpardis се намират
във взаимозависимост помежду си. В гранцтите на сътворителния центитален
дялов икореномически обтидиспозат сътворителната центитална икономическа обтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сътворителна центитална икономическа оценка* (performing centital economic
estimatе) на сътворителния 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 сътворителна центитална икономическа оценка на
сътворителния центитален икотехномически обтипринос (total
performing centital economic estimatе of the performing centital ecotechnomic
obticontribution),
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------cobpardis
acobpardis =
cobpardis
е средната сътворителна центитална икономическа оценка на сътворителния центитален икотехномически обтипринос (average performing
centital economic estimatе of the performing centital ecotechnomic obticontribution)
и
mcobpardis =

dcobpardis
d cobpardis

е пределната сътворителна центитална икономическа оценка на сътворителния центитален икотехномически обтипринос (marginal performing
centital economic estimatе of the performing centital ecotechnomic obticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното центитално икореномическо обтиучастие са:
сътворително възпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие* (performing reproductional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сътворително производствено центитално икореномическо обтиучастие* (performing production centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сътворително разменно центитално икореномическо обтиучастие*
(performing exchange centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително разпределително центитално икореномическо обтиучастие*
(performing distributional centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително потребително центитално икореномическо обтиучастие*
(performing consumption centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително стопанствено центитално икореномическо обтиучастие*
(performing protoeconomizing centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)),
сътворително следпроизводствено центитално икореномическо обтиучастие* (performing post-production centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително предипотребително центитално икореномическо обтиучастие* (performing before-consumption centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително посредническо центитално икореномическо обтиучастие* (performing intermediationary centital ecorenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително бизнес центитално икореномическо обтиучастие* (performing business centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително алокативно центитално икореномическо обти141

919

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (performing allocative centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се
разграничават индивидуално сътворително центитално икореномическо
обтиучастие* (individual performing centital ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)), фирмено сътворително центитално икореномическо обтиучастие* (firm performing centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сътворително центитално икореномическо обтиучастие* (social performing centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително центитално усвоявано икореномическо
обтиучастие* (performing centital assimilated ecorenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сътворително центитално създавано икореномическо обтиучастие* (performing centital gived ecorenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното центитално икореномическо обтиучастие са
(1) сътворително сустатитно центитално икореномическо обтиучастие* (performing sustatitic centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икореномически обтисустатит*
(performing centital ecorenomic obtisustatite)], (2) сътворително субстатно
центитално икореномическо обтиучастие* (performing substatum centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икореномически обтисубстат* (performing centital ecorenomic obtisubstatum)], (3) сътворително запасово центитално икореномическо обтиучастие* (performing stock centital ecorenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като сътворителен центитален икореномически обтизапас*
(performing centital ecorenomic obtistock)], (4) сътворително сустатантно
центитално икореномическо обтиучастие* (performing sustatantal centital
ecorenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икореномически обтисустатант* (performing centital ecorenomic
obtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталното икореномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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)

[цялостно същество на
ЦТИРОУ]

[вътрешно същество на
ЦТИРОУ]

[външно същество на
ЦТИРОУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИРОУ]

(вид икореномически сустит)

(вид икореномическа субстанция)

вид икореномическа суперстанта)

(вид икореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Сътворително
(пригодно)
ЦТИРОУ
(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
обтипригодност}
(вид икореномически специфант)

Сътворително
(пригодно) сустатитно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИРОУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИРОУ

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатит;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисубстат;

(сътворителен
центитален
икореномически обтизапас;

(сътворителен
центитален
икореномически обтисустатант;

сътворителен
сустатитен икореномически
обтицентит)

сътворителен
субстатен икореномически
обтицентит)

сътворителен
запасов икореномически обтицентит)

сътворителен
сустатантен
икореномически обти-центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИРОУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{субстатна
центитална
икореномическа обтипригодност}

{запасова центитална икореномическа
обтипригодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа обтипригодност}

(вид специфант
на икореномически сустит)

(вид специфант
на икореномическа субстанция)

(вид специфант
на икореномическа суперстанта)

(вид специфант
на икореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИРОУ
(работен центитален икореноми-чески обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
сметна обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИРОУ

(работен центитален икореномически обтисустатит;

(работен центитален икореномически обтисубстат;

(работен центитален икореномически обтизапас;

(работен центитален икореномически обтисустатант;

работен сустатитен икореномически
обтицентит)

работен субстатен икореномически обтиинцентит)

работен запасов
икореномически обтицентит)

работен сустатантен икореномически обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа сметна обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИРОУ
(творчески
центитален
икореномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИРОУ]
{центитална
икореномическа
ползваема обтизадоволеност}
(разновидност
на икореномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИРОУ

(творчески центитален икорено-мически обтисустатит;

(творчески центитален икорено-мически обтисубстат;

(творчески центитален икореномически обтизапас;

(творчески центитален икорено-мически обтисустатант;

творчески сустатитен икореномически обтицентит)

творчески субстатен икореномически
обтицентит)

творчески запасов икореномически обтицентит)

творчески сустатантен икореномически обтицентит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

{запасова центитална икореномическа
ползваема обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икореномическа ползваема
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икореномически
сустит)

(разновидност
на форма на
икореномическа
субстанция)

(разновидност
на форма на
икореномическа
суперстанта)

(разновидност
на форма на
икореномически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 икоценти-тална
реномическа
икореномичесобтиудовлека обтиудовлетвореност}
твореност}

[цялостно състояние на общото същество
на ЦТИРОУ]

{сустатитна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустит)

(вид специфит
на икореномическа субстанция)

(вид специфит
на икореномическа суперстанта)

{сустатантна
центитална
икореномическа обтиудовлетвореност}
(вид специфит
на икореномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (performing centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически субтицентит, сътворителен икореномически диспотант, (*) – сътворителен центитален икореномически ингредиент, който като субективна проекция
количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена
икономическа единица в качеството й на сътворителен икореномически субект
[на
субстантивностен
сътворителен
икореномически
субект*
(substantivitical performing ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за сътворително трансцентитално икореномическо
субтиучастие и сътворително инцентитално икореномическо субтиучастие
(той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единс149
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тво); общо понятие за сътворителна центитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтицентит и като сътворителен икономически диспотант) и сътворителен центитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтитранцентит и като сътворителен икотехномически диспотант); една от разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие (вж.) и един от
конкретните изрази на икореномическата сътвореност* (ecorenomic
performance), последното като общо понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic
implementation); общо понятие за съзидателно центитално икореномическо
субтиучастие и изпълнително центитално икореномическо субтиучастие, но
не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа
ингредиентност). Сътворителното центитално икореномическо субтиучастие
е сътворителен икореномически ингредиент в качеството му на субективноизисквана субстантивностна сътворителна оценка или още е субективно
отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сътворителна икореномическа
оценка* (subjectively-substantivitical performing ecorenomic appraisement). Сътворителното центитално икореномическо субтиучастие е форма на съществуване на сътворителната центитална субтиикореномическа енергия*
(performing centital subtiecorenomic energy) (вж. субтиикореномическа
дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна центитална субтиикореномическа активност* (performing centital subtiecorenomic
activity) (вж. субтиикореномическа активност). То е кинестично опредметена
сътворителна центитална субтиикореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна центитална субтиикореномическа
потенциалност* (performing centital subtiecorenomic potentiality) (вж. субтиикореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителното икореномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворително центитално икореномическо субтиучастие, неговите разновидности и неговото място сред разновидностите на сътворителното центитално
икореномическо участие (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сътворителното центитално икореномическо субтиучастие са (1)
сътворителна центитална икономическа субтизначимост (сътворителен
икономически субтицентит) и (2) сътворителен центитален икотехномически субтипринос (сътворителен икотехномически субтицентит).
Сътворителната центитална икономическа субтизначимост и сътворителният центитален икотехномически субтипринос като разновидности на сътворителното центиталното икореномическо субтиучастие (то е или сътворителна
центитална икономическа субтизначимост, или сътворителен центитален икотехномически субтипринос, но не и двата заедно в тяхното цялостно единство)
и като двойка образуват сътворителен центитален дялов икореномически
субтидиспозат (performing centital partitionary ecorenomic subtidisposate) (вид
икореномически диспозат), а самото сътворително центитално икореномическо субтиучастие е сътворителен центитален дялов икореномически субтидиспозант (performing centital partitionary ecorenomic subtidisposant) (вид
икореномически диспозант). Специфично за определеността на сътворителния
центиталния дялов икореномически субтидиспозант csubpardis (на сътворителното икореномическо субтиучастие) е, че двете му разновидности в лицето
на сътворителната центитална икономическа субтизначимост csubpardis и
сътворителния центитален икотехномически субтипринос icsubpardis се намират във взаимозависимост помежду си. В гранцтите на сътворителния центитален дялов икореномически субтидиспозат сътворителната центитална
икономическа субтизначимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сътворителна центитална икономическа оценка* (performing centital
economic estimatе) на сътворителния 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 сътворителна центитална икономическа оценка на
сътворителния центитален икотехномически субтипринос (total performing centital economic estimatе of the performing centital ecotechnomic subticontribution),
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------csubpardis
acsubpardis =
csubpardis
е средната сътворителна центитална икономическа оценка на сътворителния центитален икотехномически субтипринос (average performing
centital economic estimatе of the performing centital ecotechnomic subticontribution) и
mcsubpardis =

dcsubpardis
d csubpardis

е пределната сътворителна центитална икономическа оценка на сътворителния центитален икотехномически субтипринос (marginal performing
centital economic estimatе of the performing centital ecotechnomic subticontribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното центитално икореномическо субтиучастие са:
сътворително възпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие* (performing reproductional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително производствено центитално икореномическо субтиучастие* (performing production centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително разменно центитално икореномическо субтиучастие* (performing exchange centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сътворително разпределително центитално икореномическо субтиучастие* (performing distributional centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сътворително потребително центитално икореномическо субтиучастие* (performing consumption centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сътворително стопанствено центитално икореномическо субтиучастие*
(performing protoeconomizing centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)),
сътворително следпроизводствено центитално икореномическо субтиучастие* (performing post-production centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително предипотребително центитално икореномическо субтиучастие* (performing before-consumption centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително посредническо центитално
икореномическо субтиучастие* (performing intermediationary centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес центитално
икореномическо субтиучастие* (performing business centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително алокативно центитално ико153
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------реномическо субтиучастие* (performing allocative centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната общностна
икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително
центитално икореномическо субтиучастие* (individual performing centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сътворително центитално икореномическо субтиучастие* (firm performing centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)), обществено сътворително центитално икореномическо субтиучастие* (social performing centital ecorenomic
subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително центитално усвоявано икореномическо
субтиучастие* (performing centital assimilated ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сътворително центитално създавано икореномическо субтиучастие* (performing centital gived ecorenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното центитално икореномическо субтиучастие са
(1) сътворително сустатитно центитално икореномическо субтиучастие* (performing sustatitic centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare))
[същото като сътворителен центитален икореномически субтисустатит*
(performing centital ecorenomic subtisustatite)], (2) сътворително субстатно
центитално икореномическо субтиучастие* (performing substatum centital
ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икореномически субтисубстат* (performing centital ecorenomic
subtisubstatum)], (3) сътворително запасово центитално икореномическо
субтиучастие* (performing stock centital ecorenomic subtiparticipation
(subtishare)) [същото като сътворителен центитален икореномически субтизапас* (performing centital ecorenomic subtistock)], (4) сътворително сустатантно центитално икореномическо субтиучастие* (performing
sustatantal centital ecorenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икореномически субтисустатант* (performing
centital ecorenomic subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред
разновидностите на центиталното икореномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на творческото 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)

156

934

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 субтиизгодност}

{запасова центитална икореномическа
субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ*
(performing centital ecorenomic participation (share)) (без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икореномически центит, (*) – сътворителен центитален икореномически ингредиент, който количествено определя
участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в
качеството й на сътворителен икореномически субект [на субстантивностен
сътворителен икореномически субект* (substantivitical performing
ecorenomic subject)] във икореномическото възпроизводство; общо понятие за
сътворително трансцентитално икореномическо участие и сътворително
инцентитално икореномическо участие (той е или едното, или другото, но не
и двете заедно в тяхното цялостно единство); общо понятие за сътворителна
центитална икономическа значимост (същото като сътворителен икономи161
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески центит) и сътворителен центитален икотехномически принос (същото
като сътворителен икотехномически центит), както и общо понятие за сътворително центитално икореномическо субтиучастие (същото като сътворителен икореномически субтицентит и като сътворителен икореномически
диспотант) и сътворително центитално икореномическо обтиучастие (същото като сътворителен икореномически обтицентит и като сътворителна
центитална икореномическа заделеност) (вж. икореномика); една от разновидностите на центиталното икореномическо участие (вж.) и един от конкретните изрази на икореномическата сътвореност* (ecorenomic
performance), последното като общо понятие за икореномическа съзидателност* (ecorenomic makingness) и икореномическо изпълнение* (ecorenomic
implementation); общо понятие за съзидателно центитално икореномическо
участие и изпълнително центитално икореномическо участие, но не и двете
заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното центитално икореномическо участие е форма на
съществуване на сътворителната центитална икореномическа енергия
(performing centital ecorenomic energy) (вж. икореномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна центитална икореномическа активност* (performing centital ecorenomic activity) (вж. икореномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна центитална
икореномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна центитална икореномическа потенциалност* (performing centital
ecorenomic potentiality) (вж. икореномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една
от разновидностите на сътворителното икореномическо участие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фиг. 1. Сътворително центитално икореномическо участие и неговите разновидности
(СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според субстантивностната икореномическа ингредиентност разновидности на сътворителното центитално икореномическо участие са (1) сътворителна центитална икономическа значимост (сътворителен икономически центит) и (2) сътворителен центитален икотехномически принос (сътворителен икотехномически центит), а според общностния икореномически
статут негови разновидности са (1) сътворително центитално икореномическо субтиучастие (сътворителен икореномически субтицентит) и (2) сътворително центитално икореномическо обтиучастие (сътворителен икореномически обтицентит).
Сътворителната центитална икономическа значимост и сътворителният
центитален икотехномически принос като разновидности на сътворителното
центитално икореномическо участие (то е или сътворителна центитална икономическа значимост, или сътворителен центитален икотехномически принос,
но не и двата заедно в тяхното цялостно единство) и като двойка образуват
сътворителен центитален дялов икореномически диспозат (performing
centital partitionary ecorenomic disposate) (вид икореномически диспозат), а самото сътворително центитално икореномическо участие е сътворителен
центитален дялов икореномически диспозант (performing centital
partitionary ecorenomic disposant) (вид икореномически диспозант). Специфично за определеността на сътворителния центитален дялов икореномически
диспозант cpardis (на икореномическото участие) е, че двете му разновидности в лицето на сътворителната центитална икономическа значимост cpardis
и сътворителния центитален икотехномически принос cpardis се намират във
взаимозависимост помежду си. В гранцтите на сътворителния центиталения
дялов икореномически диспозат сътворителната центитална икономическа
значимост (изпълняваща ролята на икореномическо явление) е сътворителна
центитална икономическа оценка* (performing centital economic estimatе) на
сътворителния 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 сътворителна центитална икономическа оценка на
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------сътворителния центитален икотехномически принос (total performing
centital economic estimatе of the performing centital ecotechnomic contribution),
acpardis =

cpardis
cpardis

е средната сътворителна центитална икономическа оценка на сътворителния центитален икотехномически принос (average performing centital
economic estimatе of the performing centital ecotechnomic contribution) и
mcpardis =

dcpardis
d cpardis

е пределната сътворителна центитална икономическа оценка на сътворителния центитален икотехномически принос (marginal performing
centital economic estimatе of the performing centital ecotechnomic contribution).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното центитално икореномическо участие са: сътворително възпроизводствено центитално икореномическо участие*
(performing reproductional centital ecorenomic participation (share)), сътворително производствено центитално икореномическо участие* (performing
production centital ecorenomic participation (share)), сътворително разменно
центитално икореномическо участие* (performing exchange centital
ecorenomic participation (share)), сътворително разпределително центитално икореномическо участие* (performing distributional centital ecorenomic
participation (share)), сътворително потребително центитално икореномическо участие* (performing consumption centital ecorenomic participation
(share)), сътворително стопанствено центитално икореномическо участие* (performing protoeconomizing centital ecorenomic participation (share)),
сътворително следпроизводствено центитално икореномическо участие*
(performing post-production centital ecorenomic participation (share)), сътворително предипотребително центитално икореномическо участие*
(performing before-consumption centital ecorenomic participation (share)), сътворително посредническо центитално икореномическо участие* (performing
intermediationary centital ecorenomic participation (share)), сътворително бизнес центитално икореномическо участие* (performing business centital
ecorenomic participation (share)), сътворително алокативно центитално
икореномическо участие* (performing allocative centital ecorenomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------participation (share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително центитално
икореномическо участие* (individual performing centital ecorenomic
participation (share)), фирмено сътворително центитално икореномическо
участие* (firm performing centital ecorenomic participation (share)), обществено
сътворително центитално икореномическо участие* (social performing
centital ecorenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително центитално усвоявано икореномическо
участие* (performing centital assimilated ecorenomic participation (share)) и
сътворително центитално създавано икореномическо участие* (performing centital gived ecorenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното центитално икореномическо участие са (1)
сътворително сустатитно центитално икореномическо участие*
(performing sustatitic centital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен центитален икореномически сустатит* (performing centital
ecorenomic sustatite)], (2) сътворително субстатно центитално икореномическо участие* (performing substatum centital ecorenomic participation
(share)) [същото като сътворителен центитален икореномически субстат*
(performing centital ecorenomic substatum)], (3) сътворително запасово центитално икореномическо участие* (performing stock centital ecorenomic
participation (share)) [същото като сътворителен центитален икореномически запас* (performing centital ecorenomic stock)], (4) сътворително сустатантно центитално икореномическо участие* (performing sustatantal
centital ecorenomic participation (share)) [същото като сътворителен центитален икореномически сустатант* (performing centital ecorenomic
sustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на центиталното икореномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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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до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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 изгодност}

{запасова центитална икореномическа
изгодност}

{сустатантна
центитална
икореномическа изгодност}

(вид съдържание на икореномически сустит)

(вид съдържание на икореномическа субстанция)

(вид съдържание на икореномическа суперстанта)

(вид съдържание на икореномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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)

СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ* (performing centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) (без
разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икоуниреномически обтицентит, сътворителна центитална икоуниреномическа заделеност, (*) – сътворителен центитален икоуниреномически ингредиент, който
като обективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икоуниреномически субект [на субстантивностен сътворителен
икоуниреномически субект* (substantivitical performing ecounirenomic
subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за сътворително трансцентитално икоуниреномическо обтиучастие и сътворително
инцентитално икоуниреномическо обтиучастие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); сътворителна центи173
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------тална икономическа обтизначимост (същото като сътворителен икономически обтицентит и като сътворителен центитален икономически интерес) и
сътворителен центитален икотехномически обтипринос (същото като сътворителен икотехномически обтитранцентит и като сътворителна центитална икотехномическа задаеност), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие (вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност* (ecounirenomic performance), последното като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); общо понятие за съзидателно центитално икоуниреномическо обтиучастие и изпълнително центитално икоуниреномическо обтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното
центитално икоуниреномическо обтиучастие е сътворителен икоуниреномически ингредиент в качеството му на обективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или още е обективно отражение на обективнонеобходимата субстантивностна сътворителна оценка, т.е. е обективносубстантивностна сътворителна икоуниреномическа оценка* (objectivelysubstantivitical performing ecounirenomic appraisement). Сътворителното центитално икоуниреномическо обтиучастие е форма на съществуване на сътворителната центитална обтиикоуниреномическа енергия* (performing
centital obtiecounirenomic energy) (вж. обтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна центитална обтиикоуниреномическа активност* (performing centital obtiecounirenomic activity)
(вж. обтиикоуниреномическа активност). То е кинестично опредметена сътворителна центитална обтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна центитална обтиикоуниреномическа потенциалност* (performing centital obtiecounirenomic potentiality) (вж.
обтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите
на сътворителното икоуниреномическо обтиучастие (вж. фиг. 1).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

СТВ центитално
икоуниреномическо участие;
СТВ икоунирено-мически центит
(СТВ центитално
икоуниреномическо участие)

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

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

СТВ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтицентит
(СТВ икоуниреномически диспотант)

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

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

СТВ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоуниреномически обтицентит
(СТВ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително центитално икоуниреномическо обтиучастие и неговите разновидности (СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното центитално икоуниреномическо обтиучастие са:
сътворително възпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing reproductional centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително производствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing production centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително разменно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing exchange centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително разпределително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing distributional centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително потребително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing consumption centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително стопанствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing protoeconomizing centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително следпроизводствено центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing postproduction centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), сътворително
предипотребително центитално икоуниреномическо обтиучастие*
(performing before-consumption centital ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)), сътворително посредническо центитално икоуниреномическо
обтиучастие*
(performing
intermediationary
centital
ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително бизнес центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing business centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)), сътворително алокативно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing allocative centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (individual performing centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), фирмено сътворително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (firm performing centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)), обществено сътворително центитално икоуниреномическо обтиучастие* (social performing centital
ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително центитално усвоявано икоуниреномическо
обтиучастие* (performing centital assimilated ecounirenomic obtiparticipation
(obtishare)) и сътворително центитално създавано икоуниреномическо об176
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------тиучастие* (performing centital gived ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното центитално икоуниреномическо обтиучастие
са (1) сътворително сустатитно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing sustatitic centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като сътворителен центитален икоуниреномически обтисустатит* (performing centital ecounirenomic obtisustatite)], (2) сътворително субстатно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing
substatum centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически обтисубстат* (performing
centital ecounirenomic obtisubstatum)], (3) сътворително запасово центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing stock centital ecounirenomic
obtiparticipation (obtishare)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически обтизапас* (performing centital ecounirenomic obtistock)], (4)
сътворително сустатантно центитално икоуниреномическо обтиучастие* (performing sustatantal centital ecounirenomic obtiparticipation (obtishare))
[същото като сътворителен центитален икоуниреномически обтисустатант* (performing centital ecounirenomic obtisustatant)]. Тези разновидности и
тяхното място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо обтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност
и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРОУ
(работен центитален икоуниреномически обтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРОУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРОУ

(работен центитален икоуниреномически
обтисустатит;

(работен центитален икоуниреномически
обтисубстат;

(работен центитален икоуниреномически
обтизапас;

(работен центитален икоуниреномически
обтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
обтицентит)

работен субстатен икоуниреномически обтицентит)

работен запасов
икоуниреномически обтицентит)

работен сустатантен икоуниреномически
обтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРОУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа сметнаобти задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРОУ
(творчески
центитален
икоуниреномически обтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРОУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРОУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатит;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
обтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
обтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
обтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
обтицентит)

творчески запасов икоуниреномически обтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
обтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
обтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема обтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)

181

959

Енциклопедия на икономическата система (2016)

Камен Миркович

File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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 обтиизгодност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтиизгодност}

{сустатантна
центи-тална
икоуниреномическа обтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Унисъзидателно (удовлетворяващо)
ЦТИУРОУ
(унисъзидателен центитален икоуниреномически обтисубстантит)
[цялостно състояние на
ЦТИУРОУ]
{центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}
(вид икоуниреномически специфит)

Унисъзидателно Унисъзидателно Унисъзидател(удовлетворява- (удовлетворява- но (удовлетвощо) сустатитно
що) субстатно ряващо) запасоЦТИУРОУ
ЦТИУРОУ
во ЦТИУРОУ

Унисъзидателно
(удовлетворяващо) сустатантно
ЦТИУРОУ

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатит;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисубстат;

(унисъзидателен центита-лен
икоуниреномически обтизапас;

(унисъзидателен центитален
икоуниреномически обтисустатант;

унисъзидателен
сустатитен икоуниреномически обтицентит)

унисъзидателен
субстатен икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
запасов икоуниреномически
обтицентит)

унисъзидателен
сустатантен
икоуниреномически обтицентит)

[цялостно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на външното същество на
ЦТИУРОУ]

[цялостно състояние на общото същество на
ЦТИУРОУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{запасова центитална икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа обтиудовлетвореност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа
субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)

(вид специфит
на икоуниреномически сустант)

СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СУБТИУЧАСТИЕ* (performing centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare))
(без разширената икономическа ингредиентност), сътворителен икоуниреномически субтицентит, сътворителен икоуниреномически диспотант, (*)
– сътворителен центитален икоуниреномически ингредиент, който като субективна проекция количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икоуниреномически субект [на субстантивностен сътворителен икоуниреномически субект* (substantivitical performing ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото възпроизводство; общо понятие за сътворително транс184
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------центитално икоуниреномическо субтиучастие и сътворително инцентитално икоуниреномическо субтиучастие (той е или едното, или другото, но не и
двете заедно в тяхното цялостно единство); сътворителна центитална икономическа субтизначимост (същото като сътворителен икономически субтицентит и като сътворителен икономически диспотант) и сътворителен центитален икотехномически субтипринос (същото като сътворителен икотехномически субтитранцентит и като сътворителен икотехномически диспотант), взети заедно в тяхното цялостно единство; една от разновидностите на
центиталното икоуниреномическо субтиучастие (вж.) и един от конкретните
изрази на икоуниреномическата сътвореност* (ecounirenomic performance),
последното като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност*
(ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic
implementation); общо понятие за съзидателно центитално икоуниреномическо субтиучастие и изпълнително центитално икоуниреномическо субтиучастие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж. ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното центитално икоуниреномическо
субтиучастие е икоуниреномически ингредиент в качеството му на субективно-изисквана субстантивностна сътворителна оценка или още е субективно отражение на обективно-необходимата субстантивностна сътворителна
оценка, т.е. е субективно-субстантивностна сътворителна икоуниреномическа
оценка*
(subjectively-substantivitical
performing
ecounirenomic
appraisement). Сътворителното центитално икоуниреномическо субтиучастие е форма на съществуване на сътворителната центитална субтиикоуниреномическа енергия* (performing centital subtiecounirenomic energy) (вж.
субтиикоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна центитална субтиикоуниреномическа активност*
(performing centital subtiecounirenomic activity) (вж. субтиикоуниреномическа
активност). То е кинестично опредметена сътворителна центитална субтиикоуниреномическа активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна
центитална
субтиикоуниреномическа
потенциалност*
(performing centital subtiecounirenomic potentiality) (вж. субтиикоуниреномическа потенциалност). Според ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителното
икоуниреномическо субтиучастие (вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

СТВ центитално
икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически центит
(СТВ центитално
икоуниреномическо участие)

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

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

СТВ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтицентит
(СТВ икоуниреномически диспотант)

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

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

СТВ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоунирено-мически обтицентит
(СТВ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително центитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(СТВ – сътворителен; 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 сътворителното центитално икоуниреномическо субтиучастие са:
сътворително възпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing reproductional centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително производствено центитално икоуниреномическо
субтиучастие*
(performing
production
centital
ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително разменно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing exchange centital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително разпределително центитално
икоуниреномическо субтиучастие* (performing distributional centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително потребително
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing consumption
centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително стопанствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing
protoeconomizing centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително следпроизводствено центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing post-production centital ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)), сътворително предипотребително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing before-consumption centital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)), сътворително посредническо центитално
икоуниреномическо субтиучастие* (performing intermediationary centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително бизнес центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing business centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), сътворително алокативно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing allocative centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и други. Според ингредиентната
общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (individual
performing centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), фирмено сътворително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (firm
performing centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)), обществено
сътворително центитално икоуниреномическо субтиучастие* (social
performing centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително центитално усвоявано икоуниреномическо
субтиучастие* (performing centital assimilated ecounirenomic subtiparticipation
(subtishare)) и сътворително центитално създавано икоуниреномическо
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------субтиучастие* (performing centital gived ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното центитално икоуниреномическо субтиучастие
са (1) сътворително сустатитно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing sustatitic centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически
субтисустатит* (performing centital ecounirenomic subtisustatite)], (2) сътворително субстатно центитално икоуниреномическо субтиучастие*
(performing substatum centital ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически субтисубстат*
(performing centital ecounirenomic subtisubstatum)], (3) сътворително запасово
центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing stock centital
ecounirenomic subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически субтизапас* (performing centital ecounirenomic
subtistock)], (4) сътворително сустатантно центитално икоуниреномическо субтиучастие* (performing sustatantal centital ecounirenomic
subtiparticipation (subtishare)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически субтисустатант* (performing centital ecounirenomic
subtisustatant)]. Тези разновидности и тяхното място сред разновидностите на
центиталното икоуниреномическо субтиучастие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното 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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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Работно (сметно) ЦТИУРСУ
(работен центитален икоуниреномически субтисубстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРСУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатит;

(работен центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(работен центитален икоуниреномически
субтизапас;

(работен центитален икоуниреномически
субтисустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

работен субстатен икоуниреномически субтицентит)

работен запасов
икоуниреномически субтицентит)

работен сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
външното същество на
ЦТИУРСУ]

[работно външно състояние на
общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа сметнасубти задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРСУ
(творчески
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) субстатно
ЦТИУРСУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРСУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРСУ

(творчески центитален икоуниреномически
субтисус-татит;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисубстат;

(творчески центитален икоуниреномически
субтизапас;

(творчески центитален икоуниреномически
субтисустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
субтицентит)

творчески субстатен икоуниреномически
субтицентит)

творчески запасов икоуниреномически субтицентит)

творчески сустатантен икоуниреномически
субтицентит)

[творческо външно състоя-ние
на цялостното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема субтизадоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Изпълнително
(задоволяващо)
ЦТИУРСУ
(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[външно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}
(вид икоуниреномическа форма)

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатитно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
субстатно
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
запасово
ЦТИУРСУ

Изпълнително
(задоволяващо)
сустатантно
ЦТИУРСУ

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(изпълнителен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(изпълнителен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

изпълнителен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

изпълнителен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

изпълнителен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на външното същество
на ЦТИУРСУ]

[външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтизадоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтизадоволеност}

(вид форма на
икоуниреномически сустит)

(вид форма на
икоуниреномическа субстанция)

(вид форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(вид форма на
икоуниреномически сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

Съзидателно
(изгодно)
ЦТИУРСУ
(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстантит)
[вътрешно състояние на
ЦТИУРСУ]
{центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}
(вид икоуниреномическо съдържание)

Съзидателно
(изгодно) сустатитно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) субстатно
ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) запасово ЦТИУРСУ

Съзидателно
(изгодно) сустатантно
ЦТИУРСУ

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисустатит;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтисубстат;

(съзидателен
центитален
икоуниреномически субтизапас;

(съзидателен
центитален икоуниреномически
субтисустатант;

съзидателен
сустатитен икоуниреномически субтицентит)

съзидателен
субстатен икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
запасов икоуниреномически
субтицентит)

съзидателен
сустатантен
икоуниреномически субтицентит)

[вътрешно състояние на цялостното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на вътрешното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на външното същество на
ЦТИУРСУ]

[вътрешно състояние на общото същество на
ЦТИУРСУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа субтиигодноност}

{запасова центитална икоуниреномическа субтиизгодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа субтиизгодност}

(вид съдържание на икоунирено-мически
сустит)

(вид съдържание на икоуниреномическа
субстанция)

(вид съдържание на икоуниреномическа
суперстанта)

(вид съдържание на икоуниреномически
сустант)
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

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)

СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ* (performing centital ecounirenomic participation (share)) (без разширената
икономическа ингредиентност), сътворителен икоуниреномически центит,
(*) – сътворителен центитален икоуниреномически ингредиент, който количествено определя участието (като дял) на някаква възпроизводствена икономическа единица в качеството й на сътворителен икоуниреномически субект
[на субстантивностен сътворителен икоуниреномически субект*
(substantivitical performing ecounirenomic subject)] във икоуниреномическото
възпроизводство; общо понятие за сътворително трансцентитално икоуниреномическо участие и сътворително инцентитално икоуниреномическо
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие (той е или едното, или другото, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство); сътворителна центитална икономическа значимост (същото
като сътворителен икономически центит) и сътворителен центитален икотехномически принос (същото като сътворителен икотехномически центит),
взети заедно в тяхното цялостно единство, както и общо понятие за сътворително центитално икоуниреномическо субтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически субтицентит и като сътворителен икоуниреномически диспотант) и сътворително центитално икоуниреномическо обтиучастие (същото като сътворителен икоуниреномически обтицентит и като
сътворителна центитална икоуниреномическа заделеност) (вж. икоуниреномика); една от разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие
(вж.) и един от конкретните изрази на икоуниреномическата сътвореност*
(ecounirenomic performance), последното като общо понятие за икоуниреномическа съзидателност* (ecounirenomic makingness) и икоуниреномическо изпълнение* (ecounirenomic implementation); общо понятие за съзидателно центитално икоуниреномическо участие и изпълнително центитално икоуниреномическо участие, но не и двете заедно в тяхното цялостно единство (вж.
ценностна икономическа ингредиентност). Сътворителното центитално
икоуниреномическо участие е форма на съществуване на сътворителната
центитална икоуниреномическа енергия (performing centital ecounirenomic
energy) (вж. икоуниреномическа дейност) и отношение на признаване на приложената сътворителна центитална икоуниреномическа активност*
(performing centital ecounirenomic activity) (вж. икоуниреномическа активност).
То е кинестично опредметена сътворителна центитална икоуниреномическа
активност, а чрез нея е и кинестично разпредметена сътворителна центитална икоуниреномическа потенциалност* (performing centital ecounirenomic potentiality) (вж. икоуниреномическа потенциалност). Според
ингредиентната същностна икономическа стратификационност представлява една от разновидностите на сътворителното икоуниреномическо участие
(вж. фиг. 1).
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

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

СТВ центитална
икономическа
значимост;
СТВ икономически центит
(СТВ центитално
икономическо
участие;
СТВ центитална
икономическа
значимост)

СТВ центитален
икотехномически
принос;
СТВ икотехномически центит
(СТВ центитално
икотехномическо
участие;
СТВ центитален
икотехномически
принос)

СТВ центитално
икоуниреномическо участие;
СТВ икоуниреномически центит
(СТВ центитално
икоуниреномическо участие)

СТВ центитална
икономическа
субтизначимост;
СТВ икономически субтицентит
(СТВ икономически диспотант)

СТВ центитален
икотехномически
субтипринос;
СТВ икотехномически субтицентит
(СТВ икотехномически диспотант)

СТВ центитално
икоуниреномическо субтиучастие;
СТВ икоуниреномически субтицентит
(СТВ икоуниреномически диспотант)

СТВ центитална
икономическа
обтизначимост;
СТВ икономически обтицентит
(СТВ центитална
икономическа заделеност;
СТВ центитален
икономически интерес)

СТВ центитален
икотехномически
обтипринос;
СТВ икотехномически обтицентит
(СТВ центитална
икотехномическа
заделеност;
СТВ центитална
икотехномическа
зададеност)

СТВ центитално
икоуниреномическо обтиучастие;
СТВ икоунирено-мически обти-центит
(СТВ центитална
икоуниреномическа заделеност)

Фиг. 1. Сътворително центитално икоуниреномическо участие и неговите разновидности
(СТВ – сътворителен; 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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според общностния икореномически статут разновидности на сътворителното центитално икоуниреномическо участие са (1) сътворително центитално икоуниреномическо субтиучастие (сътворителен икоуниреномически
субтицентит) и (2) сътворително центитално икоуниреномическо обтиучастие (сътворителен икоуниреномически обтицентит).
Според ингредиентната икономическа възпроизводственост разновидности на сътворителното центитално икоуниреномическо участие са: сътворително възпроизводствено центитално икоуниреномическо участие*
(performing reproductional centital ecounirenomic participation (share)), сътворително производствено центитално икоуниреномическо участие*
(performing production centital ecounirenomic participation (share)), сътворително разменно центитално икоуниреномическо участие* (performing exchange
centital ecounirenomic participation (share)), сътворително разпределително
центитално икоуниреномическо участие* (performing distributional centital
ecounirenomic participation (share)), сътворително потребително центитално икоуниреномическо участие* (performing consumption centital
ecounirenomic participation (share)), сътворително стопанствено центитално икоуниреномическо участие* (performing protoeconomizing centital
ecounirenomic participation (share)), сътворително следпроизводствено центитално икоуниреномическо участие* (performing post-production centital
ecounirenomic participation (share)), сътворително предипотребително центитално икоуниреномическо участие* (performing before-consumption
centital ecounirenomic participation (share)), сътворително посредническо
центитално икоуниреномическо участие* (performing intermediationary
centital ecounirenomic participation (share)), сътворително бизнес центитално
икоуниреномическо участие* (performing business centital ecounirenomic
participation (share)), сътворително алокативно центитално икоуниреномическо участие* (performing allocative centital ecounirenomic participation
(share)) и други. Според ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуално сътворително центитално икоуниреномическо участие* (individual performing centital ecounirenomic participation
(share)), фирмено сътворително центитално икоуниреномическо участие*
(firm performing centital ecounirenomic participation (share)), обществено сътворително центитално икоуниреномическо участие* (social performing
centital ecounirenomic participation (share)) и т.н.
Според ценностната възпроизводствена икономическа ингредиентност
се разграничават сътворително центитално усвоявано икоуниреномическо
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------участие* (performing centital assimilated ecounirenomic participation (share)) и
сътворително центитално създавано икоуниреномическо участие* (performing centital gived ecounirenomic participation (share)).
Според възпроизводствената икономическа ингредиентност разновидности на сътворителното центитално икоуниреномическо участие са (1)
сътворително сустатитно центитално икоуниреномическо участие*
(performing sustatitic centital ecounirenomic participation (share)) [същото като
сътворителен центитален икоуниреномически сустатит* (performing
centital ecounirenomic sustatite)], (2) сътворително субстатно центитално
икоуниреномическо участие* (performing substatum centital ecounirenomic
participation (share)) [същото като сътворителен центитален икоуниреномически субстат* (performing centital ecounirenomic substatum)], (3) сътворително запасово центитално икоуниреномическо участие* (performing
stock centital ecounirenomic participation (share)) [същото като сътворителен
центитален икоуниреномически запас* (performing centital ecounirenomic
stock)], (4) сътворително сустатантно центитално икоуниреномическо
участие* (performing sustatantal centital ecounirenomic participation (share))
[същото като сътворителен центитален икоуниреномически сустатант*
(performing centital ecounirenomic sustatant)]. Тези разновидности и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие
едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа ингредиентност са показани в табл. 1.
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File: от СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО ЦЕНТИТАЛНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Табл. 1. Разновидности на сътворителното центитално икоуниреномическо участие и тяхното
място сред разновидностите на центиталното икоуниреномическо участие едновременно според ценностната икономическа ингредиентност и възпроизводствената икономическа инредиентност (ЦТИУРУ – центитално икоуниреномическо участие)

Центитално
икоуниреномическо участие
(ЦТИУРУ)
(центитален
икоуниреномически субстантит)

Сустатитно
ЦТИУРУ

Субстатно
ЦТИУРУ

Запасово
ЦТИУРУ

Сустатантно
ЦТИУРУ

(центитален
икоуниреномически сустатит;

(центитален
икоуниреномически субстат;

(центитален
икоуниреномически запас;

(центитален
икоуниреномически сустатант;

сустатитен
икоуниреномически центит)

субстатен икоуниреномически центит)

запасов икоуниреномически центит)

сустатантен
икоуниреномически центит)

[цялостно същество на
ЦТИУРУ]

[вътрешно същество на
ЦТИУРУ]

[външно същество на
ЦТИУРУ]

[общо понятие
за същество на
ЦТИУРУ]

(вид икоуниреномически сустит)

(вид икоуниреномическа субстанция)

вид икоуниреномическа суперстанта)

(вид икоуниреноически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сътворително
(пригодно)
ЦТИУРУ
(сътворителен
центитален
икоуниреномически субстантит)
[общо понятие
за състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа пригодност}
(вид икоуниреномически специфант)

Сътворително
(пригодно)
сустатитно
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) субстатно
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) запасово
ЦТИУРУ

Сътворително
(пригодно) сустатантно
ЦТИУРУ

(сътворителен
центитален
икоуниреномически сус-татит;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически субстат;

(сътворителен
центитален
икоуниреномически запас;

(сътворителен
центитален икореномически
сустатант;

сътворителен
сустатитен икоуниреномически центит)

сътворителен
субстатен икоуниреномически
центит)

сътворителен
запасов икоуниреномически
центит)

сътворителен
сустатантен
икоуниреномически центит)

[общо състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[общо състояние на вътрешното същество
на ЦТИУРУ]

[общо състояние на външното същество на
ЦТИУРУ]

[общо състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

{запасова центитална икоуниреномическа пригодност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа пригодност}

(вид специфант
на икоуниреномически сустит)

(вид специфант (вид специфант
на икоунирено- на икоуниреномическа субсмическа супертанция)
станта)

(вид специфант
на икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работно (сметно) ЦТИУРУ
(работен центитален икоуниреномически субстантит)
[работно външно състояние
на ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Работно (сметно) сустатитно
ЦТИУРУ

Работно (сметно) субстатно
ЦТИУРУ

Работно (сметно) запасово
ЦТИУРУ

Работно (сметно) сустатантно
ЦТИУРУ

(работен центитален икоуниреномически
сустатит;

(работен центитален икоуниреномически
субстат;

(работен центитален икоуниреномически
запас;

(работен центитален икоуниреномически
сустатант;

работен сустатитен икоуниреномически
центит)

работен субстатен икоуниреномически центит))

работен запасов
икоуниреномически центит))

работен сустатантен икоуниреномически
центит))

[работно външно състояние на
цялостното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
вътрешното същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
външното
същество на
ЦТИУРУ]

[работно външно състояние на
общото същество на ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуни реномическа сметна задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа сметна задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа сметна
задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Творческо
(ползваемо)
ЦТИУРУ
(творчески
центитален
икоуниреномически субстантит)
[творческо
външно състояние на
ЦТИУРУ]
{центитална
икоуниреномическа ползваема
задоволеност}
(разновидност
на икоуниреномическа форма)

Творческо (ползваемо) сустатитно ЦТИУРУ

Творческо (ползваемо) субстатно ЦТИУРУ

Творческо (ползваемо) запасово ЦТИУРУ

Творческа (ползваемо) сустатантно
ЦТИУРУ

(творчески центитален икоуниреномически
сустатит;

(творчески центитален икоуниреномически
субстат;

(творчески центитален икоуниреномически
запас;

(творчески центитален икоуниреномически
сустатант;

творчески сустатитен икоуниреномически
центит)

творчески субстатен икоуниреномически
центит)

творчески запасов икоуниреномически центит)

творчески сустатантен икоуниреномически
центит)

[творческо
външно състояние на цялостното същество
на ЦТИУРУ]

[творческо външно състояние
на вътрешното
същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на външното същество на
ЦТИУРУ]

[творческо
външно състояние на общото
същество на
ЦТИУРУ]

{сустатитна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{субстатна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

{запасова центитална икоуниреномическа ползваема
задоволеност}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа ползваема задоволеност}

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустит)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа субстанция)

(разновидност
на форма на
икоуниреномическа суперстанта)

(разновидност
на форма на
икоуниреномически сустант)
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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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------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 изгодност}

{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 СЪТВОРИТЕЛНО УНИЦЕНТИТАЛНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО ОБТИУЧАСТИЕ
до СЪТВОРИТЕЛНО 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}

{сустатантна
центитална
икоуниреномическа удовлетво-реност}

(вид специфит
на икоуниреномически сустит)

(вид специфит
на икоуниреномическа субстанция)

(вид специфит
на икоуниреномическа суперстанта)
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File: от СЪЧЛЕНЯВАНЕ (КД)
до СЮРЕКЦИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЧЛЕНЯВАНЕ (concatenation) (кд) – във:
икономическо съчленяване (същото като икономическа конкатенация; вж. свободна икономическа полугрупа);
съчленяване на икономическата функция (вж. времева икономическа
система);
точка на съчленяване на икономическия граф (вж. свързаност на икономическия граф).
СЪЧЛЕНЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ФУНКЦИЯ* (economic function joint /concatenation/) – вж. времева икономическа система.
СЪЧЛЕНЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ГРАФ (concatenation on the
economic graph) (ки) – във:
точка на съчленяване на икономическия граф (вж. свързаност на икономическия граф).
СЪШИВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ГРАФИ (sewing on the economic
graphs) – вж. теория на графите.
СЪШИВАНЕ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СИСТЕМИ (solutioms sewing in
economic systems) (ки) – във:
метод на съшиване в икономическите системи.
СЪЩЕСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (essential economic operator) (ки)– във:
съществен спомагателен икономически оператор (вж. метод на
спомагателния икономически оператор).
СЪЩЕСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИЗНАК (matterful /essential, substantial/ economic feature /attribute, symptom, indication/) – икономически признак,
който необходимо принадлежи на икономическия предмет (в т.ч. на икономическия обект, икономическата система, икономическото явление, икономическия процес и т.н.) при всички условия; признак, без който даденият икономически предмет не може да съществува и който изразява коренната природа
на предмета и го отличава от предметите от други икономически видове и икономически родове. Ако същественият икономически признак се изключи, даденото икономическо понятие за предмета се разпада и престава да съществува.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩЕСТВЕН СПОМАГАТЕЛЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР*
(essential additional /auxiliary, intermediate/ economic operator) – вж. метод на
спомагателния икономически оператор.
СЪЩЕСТВЕНА ИКОНОМИКА* (foundationary economy) – вж. тримерно
пространство на дерелвантните типични икономически ингредиенти.
СЪЩЕСТВЕНО В ИКОНОМИЧЕСКАТА СТРУКТУРА (essential in economic structure) (ки) – във:
принцип на същественото в икономическата структура.
СЪЩЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ* (essential economic
definition) – определение на икономическото понятие (вж. икономическо определение), което представя основните, съществените икономически признаци
на икономическия предмет (в т.ч. и икономическо явление, икономически процес, икономически обект, икономическа система). На същественото икономическо определение се противопоставя случайното икономическо определение
на икономическото понятие.
СЪЩЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ* (essential economic
condition) – вж. марковска икономическа верига.
СЪЩЕСТВЕНО-НЕЛИНЕЙНА СИСТЕМА НА ИКОНОМИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ* (essentially-nonlinear system of the economic management
/control/) – същото като нелинеаризуема нелинейна система на икономическо управление (вж. нелинейна система на икономическо управление).
СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ (foundation) (кд) – във:
външно ексоикокореномическо същество /основание/ (вж. икокореномическа ексосуперстанта);
външно ексоикономическо същество /основание/ (вж. икономическа
ексосуперстанта);
външно ексоикореномическо същество /основание/ (вж. икореномическа ексосуперстанта);
външно ексоикотехномическо същество /основание/ (вж. икотехномическа ексосуперстанта);
външно ексоикоуниреномическо същество /основание/ (вж. икоуниреномическа ексосуперстанта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------външно икокореномическо същество /основание/ (вж. икокореномическа суперстанта);
външно икономическо същество /основание/ (вж. икономическа суперстанта);
външно икореномическо същество /основание/ (вж. икореномическа
суперстанта);
външно икотехномическо същество /основание/ (вж. икотехномическа
суперстанта);
външно икоуниреномическо същество /основание/ (вж. икоуниреномическа суперстанта);
вътрешно ексоикокореномическо същество /основание/ (вж. икокореномическа ексосубстанция);
вътрешно ексоикономическо същество /основание/ (вж. икономическа
ексосубстанция);
вътрешно ексоикореномическо същество /основание/ (вж. икореномическа ексосубстанция);
вътрешно ексоикотехномическо същество /основание/ (вж. икотехномическа ексосубстанция);
вътрешно ексоикоуниреномическо същество /основание/ (вж. икоуниреномическа ексосубстанция);
вътрешно икокореномическо същество /основание/ (вж. икокореномическа субстанция);
вътрешно икономическо същество /основание/ (вж. икономическа субстанция);
вътрешно икореномическо същество /основание/ (вж. икореномическа
субстанция);
вътрешно икотехномическо същество /основание/ (вж. икотехномическа субстанция);
вътрешно икоуниреномическо същество /основание/ (вж. икоуниреномическа субстанция);
ингредиентно икономическо същество (вж. и тримерно пространство на
дерелвантните типични икономически ингредиенти);
същество /основание/ на икокореномическия ексопредмет (вж. икокореномическа ексосубстанция и икокореномическа суперстанта);
същество /основание/ на икокореномическия предмет (вж. икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същество /основание/ на икономическия ексопредмет (вж. икономическа ексосубстанция и икономическа суперстанта);
същество /основание/ на икономическия предмет (вж. икономическа
субстанция и икономическа суперстанта);
същество /основание/ на икореномическия ексопредмет (вж. икореномическа ексосубстанция и икореномическа суперстанта);
същество /основание/ на икореномическия предмет (вж. икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта);
същество /основание/ на икотехномическия ексопредмет (вж. икотехномическа ексосубстанция и икотехномическа суперстанта);
същество /основание/ на икотехномическия предмет (вж. икотехномическа субстанция и икотехномическа суперстанта);
същество /основание/ на икоуниреномическия ексопредмет (вж. икоуниреномическа ексосубстанция и икоуниреномическа суперстанта);
същество /основание/ на икоуниреномическия предмет (вж. икоуниреномическа субстанция и икоуниреномическа суперстанта).
СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (foundation of the economic exothing) – вж. икономическа ексосубстанция и икономическа ексосуперстанта.
СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ*
(foundation of the economic thing) – вж. икономическа субстанция и икономическа суперстанта.
СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (foundation of the ecocorenomic exothing) – вж. икокореномическа
ексосубстанция и икокореномическа ексосуперстанта.
СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ НА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (foundation of the ecocorenomic thing) – вж. икокореномическа субстанция и икокореномическа суперстанта.
СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (foundation of the ecorenomic exothing) – вж. икореномическа ексосубстанция и икореномическа ексосуперстанта.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ НА ИКОРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ*
(foundation of the ecorenomic thing) – вж. икореномическа субстанция и икореномическа суперстанта.
СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (foundation of the ecotechnomic exothing) – вж. икотехномическа
ексосубстанция и икотехномическа ексосуперстанта.
СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ НА ИКОТЕХНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ*
(foundation of the ecotechnomic thing) – вж. икотехномическа субстанция и
икотехномическа суперстанта.
СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ЕКСОПРЕДМЕТ* (foundation of the ecounirenomic exothing) – вж. икоуниреномическа
ексосубстанция и икоуниреномическа ексосуперстанта.
СЪЩЕСТВО /ОСНОВАНИЕ/ НА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКИЯ ПРЕДМЕТ* (foundation of the ecounirenomic thing) – вж. икоуниреномическа субстанция и икоуниреномическа суперстанта.
СЪЩЕСТВУВАНЕ (existence) (кд) – във:
начин на ексоикокореномическо съществуване /съществувание/ (вж.
икокореномическа ексоформа);
начин на ексоикономическо съществуване /съществувание/ (вж. икономическа ексоформа);
начин на ексоикореномическо съществуване /съществувание/ (вж.
икореномическа ексоформа);
начин на ексоикотехномическо съществуване /съществувание/ (вж.
икотехномическа ексоформа);
начин на ексоикоуниреномическо съществуване /съществувание/ (вж.
икоуниреномическа ексоформа);
начин на икокореномическо съществуване /съществувание/ (вж. икокореномическа форма);
начин на икономическо съществуване /съществувание/ (вж. икономическа форма);
начин на икореномическо съществуване /съществувание/ (вж. икореномическа форма);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начин на икотехномическо съществуване /съществувание/ (вж. икотехномическа форма);
начин на икоуниреномическо съществуване /съществувание/ (вж. икоуниреномическа форма).
СЪЩЕСТВУВАНЕ НА НЕЯВНАТА ФУНКЦИЯ (existence of the implicit
function theorem) (ки) – във:
теорема за съществуването на неявната функция (вж. неявна икономическа функция, икономически множители на Ж. Лагранж и двойнствена задача на линейното програмиране).
СЪЩИНА (matter) (кд) – във:
икокореномическа същина и икокореномическо проявление;
икономическа същина и икономическо проявление;
икономически същини;
икореномическа същина и икореномическо проявление;
икореномическа същина;
икотехномическа същина и икотехномическо проявление;
икотехномическа същина;
икоуниреномическа същина и икоуниреномическо проявление;
икоуниреномическа същина;
обектна икономическа същина;
предметна икономическа същина (същото като икономическа същина);
системна икономическа същина.
типична икокореномическа същина (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа същина (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа същина (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа същина (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа същина (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент).
СЪЩИНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТОР* (matteral economic
ingredientor) – същото като икономически есконтентор.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩИНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТОР (matteral economic
ingredientor) (ки) – във:
обратен същинен икономически ингредиентор (същото като обратен икономически есконтентор);
прав същинен икономически ингредиентор (същото като прав икономически есконтентор);
същинен икономически ингредиентор (същото като икономически есконтентор).
СЪЩИНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (matteral economic operator)
– същото като икономически есконтентор.
СЪЩИНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (matteral economic operator)
(ки) – във:
обратен същинен икономически оператор (същото като обратен икономически есконтентор);
прав същинен икономически оператор (същото като прав икономически
есконтентор);
същинен икономически оператор (същото като икономически есконтентор).
СЪЩИННА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕНЗИВНОСТ* (matteral economic
intensity) (*) – икономическа величина, която показва какъв размер изходен
икономически ингредиент [икономическа същност, същностен икономически
ингредиент* (essential economic ingredient), същностно икономическо богатство* (essential economic wealth)] на някаква имплицитно-дефинирана зададена същинно-стратифицирана икономическа система (същинна икономическа система) се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица входен икономически ингредиент [икономическо съдържание, съдържателен
икономически ингредиент* (contential economic ingredient), съдържателно
икономическо богатство* (contential economic wealth)] на същата тази имплицитно-дефинирана същинно-стратифицирана икономическа система (вж.
имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система). При експлицитно-дефинираната зададена същинно-стратифицирана икономическа система икономическата същност е входен икономически ингредиент, а икономическото съдържание – изходен икономически ингредиент. Затова при нея същинната икономическа интензивност е икономическа величина, която показва
какъв размер входен икономически ингредиент (икономическа същност) съот7
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ветствува на единица изходен икономически ингредиент (икономическо съдържание) (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система).
Както при експлицитно-дефинираната, така и при имплицитнодефинираната зададена същинно-стратифицирана икономическа система (вж.
зададена ингредиентна икономическа система) същинната икономическа интензивност е съдържателна икономическа същностност* (contential
economic essentality) и е едната от двете разновидности на икономическата
същинност* (economic matterality) (другата разновидност на икономическата
същинност е същинната икономическа опредметеност). Същинната икономическа интензивност е същинно-стратификационна разновидност на икономическата креативност. Тя е същото като същинно-стратификационна
икономическа креативност* (matterally-stratified economic creativity) и като
същинно икономическо напрежение* (matteral economic tension) (вж. физична интерпретация на икономическите величини). Може да се разглежда още
като свойство на икономическото съдържание с някаква интензивност да
изисква наличието на определена икономическа същност при някаква зададена
същинно-стратифицирана икономическа система. Важни разновидности на
същинната икономическа интензивност са средната същинна икономическа
интензивност и пределната същинна икономическа интензивност. Вж. прав
икономически есконтентор и обратен икономически есконтентор.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
същинна икономическа интензивност се конституират още и съответстващите
на последната понятия за същинна консуматорска интензивност* (matteral
consumptionary intensity), същинна стопанска интензивност* (matteral
protoeconomic intensity intensity), същинна пазарно-икономическа интензивност* (matteral marketly-economic intensity) и същинна финансово-пазарноикономическа
интензивност*
(matteral
financially-marketly-economic
intensity). Общо за всички тях е понятието за същинна поддържаща интензивност* (matteral sustenance /sustaining/ intensity) (за същинна интензивност
при поддържането).
СЪЩИННА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕНЗИВНОСТ (matteral economic
intensity) (ки) – във:
пределна същинна икономическа интензивност;
средна същинна икономическа интензивност;
същинна икономическа интензивност.
8
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩИННА ИКОНОМИЧЕСКА ОПРЕДМЕТЕНОСТ* (matteral economic
objectificativity) (*) – икономическа величина, която показва какъв размер входен икономически ингредиент [икономическо съдържание, съдържателен
икономически ингредиент* (contential economic ingredient), съдържателно
икономическо богатство* (contential economic wealth)] на някаква имплицитно-дефинирана зададена същинно-стратифицирана икономическа система
(същинна икономическа система) се използва при (е зает при, е ангажиран
при, съответствува на, осигурява) експлицирането (опредметяването) на единица изходен икономически ингредиент [икономическа същност, същностен
икономически ингредиент* (essential economic ingredient), същностно икономическо богатство* (essential economic wealth)] на същата тази имплицитно-дефинирана същинно-стратифицирана икономическа система (вж. имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система). При експлицитнодефинираната зададена същинно-стратифицирана икономическа система икономическата същност е входен икономически ингредиент, а икономическото
съдържание – изходен икономически ингредиент. Затова при нея същинната
икономическа опредметеност е икономическа величина, която показва какъв
размер изходен икономически ингредиент (икономическо съдържание) съответствува на единица входен икономически ингредиент (икономическа същност) (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система).
Както при експлицитно-дефинираната, така и при имплицитнодефинираната зададена същинно-стратифицирана икономическа система (вж.
зададена ингредиентна икономическа система) същинната икономическа опредметеност е същностна икономическа съдържателност* (essential
economic contentiality) и е едната от двете разновидности на икономическата
същинност* (economic matterality) (другата разновидност на икономическата
същинност е същинната икономическа интентзивност). Същинната икономическа опредметеност е същинно-стратификационна разновидност на икономическата абсорбционност. Тя е същото като същинно-стратификационна
икономическа абсорбционност* (matterally-stratified economic absorptivity).
Може да се разглежда още като свойство на икономическата същност с някаква интензивност да изисква наличието на определено икономическо съдържание при някаква зададена същинно-стратифицирана икономическа система. Важни разновидности на същинната икономическа опредметеност са
средната същинна икономическа опредметеност и пределната същинна икономическа опредметеност. Вж. прав икономически есконтентор и обратен
икономически есконтентор.
9
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
същинна икономическа опредметеност се конституират още и съответстващите на последната понятия за същинна консуматорска опредметеност*
(matteral consumptionary objectificativity), същинна стопанска опредметеност* (matteral protoeconomic objectificativity), същинна пазарноикономическа опредметеност* (matteral marketly-economic objectificativity) и
същинна финансово-пазарно-икономическа опредметеност* (matteral
financially-marketly-economic objectificativity). Общо за всички тях е понятието
за същинна поддържаща опредметеност* (matteral sustenance /sustaining/
objectificativity) (за същинна опредметеност при поддържането).
СЪЩИННА ИКОНОМИЧЕСКА ОПРЕДМЕТЕНОСТ (matteral economic
objectificativity) (ки) – във:
пределна същинна икономическа опредметеност;
средна същинна икономическа опредметеност;
същинна икономическа опредметеност.
СЪЩИННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (matterial economic system)
(*) – икономическа система, изпълняваща ролята на икономическа същина
(последната като общо понятие за икономическа същност и икономическо съдържаниеа) по отношение на друга икономическа система (наричана проявена
икономическа система) (последната като общо понятие за феноменна икономическа система и формална икономическа система), изпълняваща ролята на
икономическо проявление (последното като общо понятие за икономическо явление и икономическа форма), и двете включени в по-всеобхватна същинностно-стратифицирана икономическа система (вж. икономическа същина и
икономическо проявление) (в същинностно-стратифицирана икономическа система от по-висок ранг) (последната като общо понятие за същностностратифицирана икономическа система и съдържателно-стратифицирана
икономическа система), обикновено – в елементарна същинностностратифицирана икономическа система* (elementary matterially-stratified
economic system) от същия ранг; системно отражение в човешкото съзнание на
обектна същинна икономика* (matterial economy) (последната като общо понятие за обектна същностна икономика и обектна съдържателна икономика)
(вж. ингредиентна същинностна икономическа стратификационност). Същото е като същинно-стратифицирана икономическа система.

10
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Същинни могат да бъдат всички икономически системи, конституирани
по силата на ингредиентаната икономическа изразимост, например: същинна
специфична икономическа система* (matterial specific economic system)
(последната като общо понятие за същностна специфична и съдържателна
специфична икономическа система), същинна натурална икономическа система* (matterial natural economic system) (последната като общо понятие за
същностна натурална и съдържателна натурална икономическа система), същинна трудово-изразена икономическа система* (matterial labourlyexpressed economic system) (последната като общо понятие за същностна трудово-изразена и съдържателна трудово-изразена икономическа система), същинна парично-изразена икономическа система* (matterial monetarlyexprssed economic system) (последната като общо понятие за същностна парична и съдържателна парична икономическа система) и т.н. Когато към проявената икономическа система се приложи принципът на ингредиентната икономическа абстрахируемост, се конституират същинна субстанциална икономическа система* (matterial substantial economic system) (последната като общо понятие за същностна субстанциална и съдържателна субстанциална икономическа система), същинна ресурсно-субстанциална икономическа система* (matterial resource-substantial economic system) (последната като общо
понятие за същностна ресурсно-субстанциална и съдържателна ресурсносубстанциална икономическа система), същинна възпроизводствена икономическа система* (matterial reproductional economic system) (последната като
общо понятие за същностна възпроизводствена и съдържателна възпроизводствена икономическа система) и т.н. Когато към проявената икономическа система се приложи принципът на ингредиентната икономическа възпроизводственост, се конституират същинна производствена икономическа система*
(matterial productional economic system) (последната като общо понятие за същностна производствена и съдържателна производствена икономическа система), същинна разменна икономическа система* (matterial exchange economic
system) (последната като общо понятие за същностна разменна и съдържателна
разменна икономическа система), същинна разпределителна икономическа
система* (matterial distributionary economic system) (последната като общо понятие за същностна разпределителна и съдържателна разпределителна икономическа система) и същинна потребителна икономическа система* (matterial consumptionary economic system) (последната като общо понятие за същностна потребителна и съдържателна потребителна икономическа система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
същинна икономическа система се конституират още и съответстващите на
последната понятия за същинна консуматорска система* (matterial
consumptionary system) (последната като общо понятие за същностна консуматорска и съдържателна консуматорска система), същинна стопанска система* (matterial protoeconomic system) (последната като общо понятие за същностна стопанска и съдържателна стопанска система), същинна пазарноикономическа система* (matterial marketly-economic system) (последната като
общо понятие за същностна пазарно-икономическа и съдържателна пазарноикономическа система) и същинна финансово-пазарно-икономическа система* (matterial financially-marketly-economic system) (последната като общо
понятие за същностна финансово-пазарно-икономическа и съдържателна финансово-пазарно-икономическа система). Общо за всички тях е понятието за
същинна поддържаща система* (matterial sustenance /sustaining/ system) (за
същинна система при поддържането).
СЪЩИННА ИНГРЕДИЕНТНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ* (matteral ingrediental transfer economic function) (*) – ингредиентна предавателна икономическа функция на същинно-стратифицираната
икономическа система (на същинната икономическа система); интегрално
икономическо преобразование на П. Лаплас на реакцията (на отклика) на линейната стационарна същинно-стратифицирана динамична икономическа система (в частност – на същинно-стратифицираната времево-динамична икономическа система) към въздействието на единичната импулсна икономическа
функция (на икономическата делта-функция) δ(t) при нулеви условия в момент t = 0; отношение на икономическо изображение по П. Лаплас на входното икономическо въздействие и изходното икономическо въздействие на същинно-стратифицираната икономическа система при нулеви начални условия.
Представлява една от разновидностите на характеристичната ингредиентна
предавателна икономическа функция и на стратификационната ингредиентна предавателна икономическа функция. Може да се обобщи и за същинностратифицирани невремево-динамични икономически системи, както и за същинно-стратифицирани статични икономически системи. Тези обобщения
правят възможно същинно-стратификационната икономическа чувствителност* (matterally-stratificational economic sensitivity) [същото като икономическа същинност* (economic matterality), като същинно-стратификационна
ингредиентна икономическа чувствителност] да се интерпретира като същин12
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но-стратификационна (същинна) ингредиентна предавателна икономическа
функция. В този смисъл същинната ингредиентна предавателна икономическа
функция реализира икономическия есконтентор (същинния икономически ингредиентор, същинния икономически оператор). Затова нейните класификации
са релевантни (съотносително съответствуващи) на класификациите на икономическия есконтентор и на тези на същинно-стратификационната икономическа чувствителност.
Ето защо: (1) на понятията за пропорционален икономически есконтентор* (proportional economic escontentor) и средна същинна икономическа чувствителност* (average matteral economic sensitivity) отговаря понятието за
средна същинна ингредиентна предавателна икономическа функция; (2) на
понятията за интегрален икономически есконтентор* (integral economic
escontentor) и пределна същинна икономическа чувствителност* (marginal
matteral economic sensitivity) отговаря понятието за пределна същинна ингредиентна предавателна икономическа функция; (3) на понятията за прав икономически есконтентор и същинно-стратификационна икономическа креативност*
(matterally-stratificational
economic
creativity)
[същинностратификационна креативна икономическа чувствителност* (matterallystratificational creative economic sensitivity)] отговаря понятието за същинна
креативна ингредиента предавателна икономическа функция* (matteral
creative ingrediental transfer economic function) [в т.ч. за средна същинна креативна ингредиентна предавателна икономическа функция* (average
matteral creative ingrediental transfer economic function) и за пределна същинна
креативна ингредиентна предавателна икономическа функция* (marginal
matteral creative ingrediental transfer economic function)]; (4) на понятията за обратен икономически есконтентор и същинно-стратификационна икономическа абсорбционност* (matterally-stratificational economic absorptivity) [същинно-стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност*
(matterally-stratificational absorptive economic sensitivity)] отговаря понятието за
същинна абсорбционна ингредиента предавателна икономическа функция*
(matteral absorptive ingrediental transfer economic function) [в т.ч. за средна същинна абсорбционна ингредиентна предавателна икономическа функция*
(average matteral absorptive ingrediental transfer economic function) и за пределна
същинна абсорбционна ингредиентна предавателна икономическа функция* (marginal matteral absorptive ingrediental transfer economic function)].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
същинна ингредиентна предавателна икономическа функция се конституират
13
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------още и съответстващите на последната понятия за същинна ингредиентна
предавателна консуматорска функция* (matteral ingrediental transfer consumptionary function), същинна ингредиентна предавателна стопанска функция* (matteral ingrediental transfer protoeconomic function), същинна ингредиентна предавателна пазарно-икономическа функция* (matteral ingrediental
transfer marketly-economic function) и същинна ингредиентна предавателна
финансово-пазарно-икономическа функция* (matteral ingrediental transfer
financially-marketly-economic function). Общо за всички тях е понятието за същинна ингредиентна предавателна поддържаща функция* (matteral
ingrediental transfer sustenance /sustaining/ function) (за същинна ингредиентна
предавателна функция при поддържането).
СЪЩИННА ИНГРЕДИЕНТНА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА
ФУНКЦИЯ (matteral ingrediental transfer economic function) (ки) – във:
пределна същинна ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна същинна ингредиентна предавателна икономическа функция;
същинна ингредиентна предавателна икономическа функция.
СЪЩИННА ПРЕДАВАТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ (matteral
transfer economic function) (ки) – във:
пределна същинна ингредиентна предавателна икономическа функция;
средна същинна ингредиентна предавателна икономическа функция;
същинна ингредиентна предавателна икономическа функция.
СЪЩИННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (matterial economic
ingredients) – същото като икономически същини.
СЪЩИННОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ (matterialitical economic stratificationality) (ки) – във:
ингредиентна същинностна икономическа стратификационност.
СЪЩИННОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА (matterialiticallystratified economy) – вж. икономическа същина и икономическо проявление.
СЪЩИННОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (matterialitically-stratified economic system) – вж. икономическа същина и
икономическо проявление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩИННО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ* (matterally-stratifiational economic ingredientificate) – същото
като икономически есконтентат.
СЪЩИННО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (matterally-stratified economic system), същинна 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-същностно икономическо абстрахиране* (content-essential economic
abstraction) (вж. икономическо абстрахиране); една от разновидностите на характеристичната икономическа система и на стратифицираната икономическа система. Всяко отделно равнище на абстрахиране е отделен
съдържателно-същностен икономически страт* (content-essential economic
strata) (вж. същностно-феноменен икономически страт). Представлява
ингредиентна икономическа система от нулев ранг (вж. ранжиране на
ингредиентните икономически системи). Всеки съдържателно-същностен
страт (всяко съдържателно-същностно равнище на стратификационната
икономическа йерархия) притежава собствено множество от променливи
икономически величини, чрез които се изучава именно само даденото същинностратификационно 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-същностната икономическа абстракция.
В същинно-стратифицираната икономическа система се извършва преминаване от икономически съдържания към икономически същности (превръщане, разпредметяване или имплициране на икономическите съдържания в икономически същности) на някакъв системен икономически обект или обратното
– преминаване от икономически същности към икономически съдържания
(превръщане, опредметяване или експлициране на икономическите същности в
икономически съдържания). Същинно-стратифицираната икономическа система се състои от насочена икономическа последователност от няколко съдържателно-същностни икономически страти (в посока от икономическите
същности към икономическите съдържания или обратно). Обикновено тя е изградена от верига от последователно фиксирани няколко (но най-малко една)
елементарни същинно-стратифицирани икономически системи* (elementary matterally-stratified economic systems), във всяка една от които се извършва
15
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------преминаване от дадено икономическа същност към дадено икономическо съдържание, но така че икономическото съдържание във всяка предходна елементарна същинно-стратифицирана икономическа система съвпада с икономическата същност на следващата след нея елементарна система.
Преминаването от едно към друго (превръщането на едно в друго) равнище на същностно-съдържателно абстрахиране на икономическата система се
определя (се идентифицира) като същинно-стратификационно икономическо преобразование* (matterally-stratificational economic transformation). Нейната способност на такова преобразование е същинна стратификационност на
икономическата система* (matteral stratificationality of the economic system)
[същото като същинна икономическа стратификационност* (matterally
economic stratificationality). Входен икономически ингредиент на същинностратифицираната икономическа система обикновено е някакво икономическо
съдържание (на определена икономическа същност), разглеждана като съдържателен икономически ингредиент* (content economic ingredient) [той е начин на изразяване на съдържателното икономическо богатство* (content
economic wealth)], а неин изходен икономически ингредиент е икономическата
същност, изразявана чрез това съдържание същност, но стояща скрито в него.
В случая икономическата същност се разглежда като същностен икономически ингредиент* (essential economic ingredient) [той е начин на изразяване
на същностното икономическо богатство* (essential economic wealth)]. В
своята общност същностния и съдържателния икономически ингредиент представляват същинно-стратификационните икономически ингрендиенти*
(matterally-stratificational economic ingredients).
Целта на същинно-стратифицираната икономическа система е чрез адекватно преобразувание на икономическото съдържание да разкрие съответствуващата на него икономическа същност или пък обратното – чрез обратно преобразование на икономическата същност да я скрие в съответствуващото на
нея икономическо съдържание. Затова тя е система на зависимостта между
икономическата същност и икономическото съдържание. Тук се предполага,
че икономическата същност в качеството й на същностен икономически
ингредиент и икономическото съдържание в качеството му на съдържателен 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.
Същинно-стратификационното икономическо преобразование е една от
разновидностите на стратификационното икономическо преобразование, а
16
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чрез него и на ингредиентното икономическо преобразование изобщо. Основни съставки на същинно-стартификационното икономическо преобразование
са същинно-стратификационното икономическо съответствие* (matterally-stratificational economic correspondence) и икономическият есконтентор
(същинно-стратификационният икономически ингредиентор, същинностратификационният икономически оператор). Входният и изходният икономически ингредиенти на тази система (наречени икономически същини, към
които се числят икономическата същност и икономическото съдържание) са
определени в някакво същинно-стратификационно икономическо пространство* (matterally-stratificational economic space). Когато входните икономически ингредиенти са значения от реалната числова ос, функционирането на
същинно-стратифицираната икономическа система представлява същинностратификационен икономически процес* (matterally-stratificational economic process). Икономическият есконтетор е операторът на същинностратифицираната икономическа система. Представлява икономически оператор, който задава същинно-стратификационното икономическо преобразование или в посока от входния икономически ингредиент към изходния икономически ингредиент (от входната към изходната икономическа същина) – тогава
той е прав икономически есконтентор (прав същинен икономически ингредиентор), или в посока от изходния към входния икономически ингредиент (от
изходната към входната икономическа същина) – тогава той е обратен икономически есконтентор (обратен същинен икономически ингредиентор). Когато
не е посочено друго, под икономически есконтентор обикновено се подразбира правият икономически есконтентор.
Важен частен случай на икономическия есконтентор е линейният икономически есконтентор* (linear economic escontentor), чиито основни разновидности са пропорционалният икономически есконтентор* (proportional
economic escontentor) и интегралният икономически есконтентор* (integral
economic escontentor). Икономическият есконтентор се реализира чрез същинно-стратификационната икономическа чувствителност* (matterallystratificational economic sensitivity) [чрез същинната икономическа чувствителност* (matteral economic sensitivity)] [същото като икономическа същинност* (economic matterality), подразбирана като същинно-стратификационна
ингредиентна икономическа чувствителност и осъществявана като същинна
икономическа интензивност или като същинна икономическа опредметеност], която в линейния стационарен случай е представена от същинната ингредиентна предавателна икономическа функция. Нейни разновидности са (1)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средната същинно-стратификационна икономическа чувствителност*
(average matterally-straticational economic sensitivity) [същото като средна икономическа същинност* (average economic matterality) и осъществявана като
средна същинна икономическа интензивност или като средна същинна икономическа опредметеност] (тя реализира пропорционалния икономически есконтентор и се представя от средната същинна ингредиентна предавателна
икономическа функция) и (2) пределната същинно-стратификационна икономическа чувствителност* (marginal matterally-stratificational economic
sensitivity) [същото като пределна икономическа същинност* (marginal
economic matterality) и осъществявана като пределна същинна икономическа
интензивност или като пределна същинна икономическа опредметеност] (тя
реализира интегралния икономически есконтентор и се представя от пределната същинна ингредиентна предавателна икономическа функция). Икономическата чувствителност, която реализира правия икономически есконтентор е
същинно-стратификационната икономическа креативност* (matterallystratificational economic creativity) [същинно-стратификационната креативна икономическа чувствителност* (matterally-stratificational creative
economic sensitivity)], а тази, която реализира обратния икономически есконтентор е същинно-стратификационната икономическа абсорбционност*
(matterally-stratificational
economic
absorptivity)
[същинно-стратификационната абсорбционна икономическа чувствителност* (matterallystratificational absorptive economic sensitivity)].
Двойката, образувана от входния и изходния икономически ингредиент на
дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) същинностратифицирана икономическа система, икономическото съответствие между
които (ингредиенти) е определено чрез някакъв икономически есконтентор, е
икономическият есконтентат (същинно-стратификационният икономически
ингредиентификат). Така че същинно-стратифицираната икономическа система е съставена от икономическия есконетентат и икономическия есконтентор, който задава същинно-стратификационното икономическо преобразование между входа и изхода на системата.
Според начина, по който е дефинирана същинно-стратифицираната икономическа система, се разграничават: (1) експлицитно-дефинирана същинно-стратифицирана икономическа система* (explicitly-defined matterallystratified economic system), в т.ч. (а) експлицитно-дефинирана зададена същинно-стратифицирана икономическа система* (explicitly-defined given
matterally-stratified economic system), (б) експлицитно-дефинирана начална
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същинно-стратифицирана икономическа система* (explicitly-defined initial
matterally-stratified economic system) и (в) експлицитно-дефинирана инверсна
същинно-стратифицирана икономическа система* (explicitly-defined
inverse matterally-stratified economic system) (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система) [когато не е посочено друго, под експлицитно-дефинирана същинно-стратифицирана икономическа система обикновено се подразбира експлицитно-дефинираната начална (покриваща се със зададената) същинно-стратифицирана икономическа система]); (2) имплицитно-дефинирана същинно-стратифицирана икономическа система* (implicitly-defined matterally-stratified economic system), в т.ч. (а) имплицитнодефинирана зададена същинно-стратифицирана икономическа система*
(imlicitly-defined given matterally-stratified economic system), (б) имплицитнодефинирана начална същинно-стратифицирана икономическа система*
(imlicitly-defined initial matterally-stratified economic system) и (в) имплицитнодефинирана инверсна същинно-стратифицирана икономическа система*
(imlicitly-defined inverse matterally-stratified economic system) (вж. имплицитнодефинирана ингредиентна икономическа система) [когато не е посочено друго, под имплицитно-дефинирана същинно-стратифицирана икономическа система обикновено се подразбира имплицитно-дефинираната начална (покриваща се със зададената) същинно-стратифицирана икономическа система].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
същинно-стратифицирана икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за същинно-стратифицирана консуматорска система* (matterally-stratified consumptionary system), същинностратифицирана стопанска система* (matterally-stratified protoeconomic
system), същинно-стратифицирана пазарно-икономическа система* (matterally-stratified marketly-economic system) и същинно-стратифицирана финансово-пазарно-икономическа система* (matterally-stratified financiallymarketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за същинностратифицирана поддържаща система* (matterally-stratified sustenance
/sustaining/ system) (за същинно-стратифицирана система при поддържането).
СЪЩИНСКА БАНКА (veritable bank) (в макр.) – същото като банков финансов посредник (в макр.).
СЪЩИНСКА ИКОНОМИКА (veritable economy) – понятие, с което (ако не е
посочено друго) се подразбира същинско-изразената икономика; икономика,
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на която е изразена чрез първично (примитивно) присъщата й икономическа
специфика. Вж. специфика на икономическата система и пълна същностностратифицирана икономика.
СЪЩИНСКА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (veritable /matternal/ economic
system), същинско-изразена икономическа система, (*) – икономическа система, икономическите ингредиенти на която са интерпретирани, изразявани и
измервани в същински измерители; икономическа система, на която е присъща
същинска икономическа метрика и икономическите преобразования в която са
същински. Системно отражение в човешкото съзнание на обектната същинска
икономика (на обектната същинско-изразена икономика).
СЪЩИНСКА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (matternal economic
substance) – вж. икономическа субстанция.
СЪЩИНСКИ БЮДЖЕТЕН ПРИХОД (budget revenue) (в макр.) – същото
като ефективен бюджетен приход (в макр.).
СЪЩИНСКИ БЮДЖЕТЕН РАЗХОД (effective budget expenditure) (в макр.)
– същото като ефективен бюджетен разход (в макр.).
СЪЩИНСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ* (matternal economic
ingredient) – вж. икономически ингредиент.
СЪЩИНСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (veritable economic
ingredients) (*) – икономически ингредиенти, които са форми на същинското
икономическо богатство [в опростената същностно-стратифицирана икономика то включва само ценностното икономическо богатство, специфичното икономическо богатство (то изчерпва натуралното икономическо богатство), трудовото икономическо богатство и паричното икономическо богатство (то изчерпва номиналното икономическо богатство)]. Разграничават
се входни същински икономически ингредиенти* (input veritable economic
ingredients), които са форми на входното същинско икономическо богатство* (input veritable economic wealth) и изходни същински икономически ингредиенти* (output veritable economic ingredients), които са форми на изходното същинско икономическо богатство* (output veritable economic wealth).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩИНСКИ РАЗХОД (effective expenditure) (ки) – във:
същински бюджетен разход (в макр.) (същото като ефективен бюджетен
разход (в макр.)).
СЪЩИНСКО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (veritable /matternal/
economic wealth) (*) – икономическо богатство в същинска (невиртуална)
форма на съществуване; икономическо богатство, което се конституира в рамките на възпроизводствените параметри, при които и за които то е първоначално създадено, и не може да ги напуска, като запазва своята първична определеност; икономическо богатство, изразено (измерено, представено) в същински измерители. Може да бъде както мисловно-представляемо същинско
икономическо богатство, така и действително съществуващо същинско икономическо богатство. То е същинско-опредеметена икономическа ценност*
(veritably-objectified economic worth) [в т.ч. същинско-опредеметена икономическа полезност* (veritably-objectified economic utility) и същинскоопредметена икономическа стойност* (veritably-objectified economic value).
Може да се разглежда още като същинско-опосредствувана икономическа
ценност* (veritably-indirect economic worth) или като същинскоопосредствувано ценностно икономическо богатство* (veritably-indirect
worthy economic wealth) (без самата икономическа ценност, която е неорсредствено-същинско ценностно икономическо богаство). Със същинското икономическо богатство са съпоставими понятията за същинска икономика, същинска икономическа система, същинско икономическо множество* (veritable
econimic set) и същинско икономическо пространство* (veritable econimic
space). В опростената същностно-стратифицирана икономика същинското
икономическо богатство включва само ценностното икономическо богатство, специфичното икономическо богатство (то изчерпва натуралното икономическо богатство), трудовото икономическо богатство и паричното икономическо богатство (то изчерпва номиналното икономическо богатство).
СЪЩИНСКО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (veritable economic wealth)
(ки) – във:
натурално същинско икономическо богатство (вж. икономическа ценност);
същинско икономическо богатство (вж. и икономическа същина.);
трудово същинско икономическо богатство (вж. икономическа ценност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ценностно същинско икономическо богатство (вж. икономическа ценност).
СЪЩИНСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ* (sheer economic
prognostication) – един от етапите (третия) на прогнозирането на икономическата динамика. Той протича през три фази – сингуларна, синтезираща и съгласуваща. При сингуларната фаза на същинското икономическо прогнозиране* (singular phase of sheer economic prognostication) се разработва такъв
брой икономически прогнози, какъвто е бил предвиден при етапа на икономическата диагностика. Те съответствуват на разчленеността на прогнозираната
икономическа система на отделни подсистеми и елементи, както и на разчленеността на входните въздействия, определящи поведението на системата, и на
изходните въздействия, определящи влиянието, което тази система оказва на
околната среда. При синтезиращата фаза на същинското икономическо
прогнозиране* (synthesis phase of sheer economic prognostication) сингуларно
разработените прогнози се обединяват в единна система в съответствие с характера на връзките, които обвързват елементите и подсистемите на прогнозираната икономическа система (обект). При съгласуващата фаза на същинското икономическо прогнозиране* (co-ordination phase of sheer economic
prognostication) синтезираната икономическа прогноза се съгласува и поставя в
каузално и функционално съответствие с други синтезирани прогнози в ред и
начин, отговарящи на реда и начина, по които прогнозираната икономическа
система се свързва с другите заобикалящи я системи. По такъв начин при третата фаза се използват резултатите както от втората, така и от първата фаза на
етапа на същинското икономическо прогнозиране.
СЪЩИНСКО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОГНОЗИРАНЕ (sheer economic prognostication) (ки) – във:
сингуларна фаза на същинското икономическо прогнозиране (вж. същинско икономическо прогнозиране);
синтезираща фаза на същинското икономическо прогнозиране (вж.
същинско икономическо прогнозиране);
съгласуваща фаза на същинското икономическо прогнозиране (вж.
същинско икономическо прогнозиране);
същинско икономическо прогнозиране.
СЪЩИНСКО-ИЗРАЗЕНА ИКОНОМИКА (veritably-expressed economy), истинска икономика, първообразна икономика, (*) – икономика, съставена от
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------символно-парично-изразената икономика, продуктово-парично-изразената
икономика, трудово-изразената икономика, специфично-изразената икономика, начално-изразената икономика и ценностно-изразената икономика, които
са нейни частни случаи; икономика, икономическите ингредиенти на която са
измерени (изразени) чрез същински измерители, на която е присъща същинска
икономическа метрика и чиито елементи образуват същинско икономическо
множество* (veritable economic set) и изграждат същинско икономическо
пространство* (veritable economic space). [В обхвата на опростената същностно-стратифицирана икономика същинско-изразената икономика се състои само от символно-парично-изразената икономика, трудово-изразената
икономика, специфично-изразената икономика и ценностно-изразената икономика.] Представлява обединение на парично-изразената икономика, еквивалентно-изразената икономика, натурално-изразената икономика и първичноизразената икономика. На нея противостои виртуално-изразената икономика
(ликвидно-изразената икономика). Ако не е посочено друго, под същинска
икономика се подразбира същинско-изразената икономика. Вж. пълна същностно-стратифицирана икономика.
СЪЩИНСКО-ИЗРАЗЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (veritablyexpressed economic system) – същото като същинска икономическа система.
СЪЩНОСТ (essence) (кд) – във:
еластичност на икономическата същност към икономическото явление;
еластичност на икономическото явление към икономическата същност;
еластичност на натуралната икономическа същност към паричното
икономическо
явление
(вж.
парично-натурална
същностностратифицирана икономическа система);
еластичност на натуралното икономическо явление към полезностната икономическа същност (вж. натурално-полезностна същностностратифицирана икономическа система);
еластичност на натуралното икономическо явление към стойностната
икономическа
същност
(вж.
натурално-стойностна
същностностратифицирана икономическа система);
еластичност на натуралното икономическо явление към ценностната
икономическа
същност
(вж.
натурално-ценностна
същностностратифицирана икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------еластичност на паричното икономическо явление към натуралната
икономическа
същност
(вж.
парично-натурална
същностностратифицирана икономическа система);
еластичност на паричното икономическо явление към ценностната
икономическа
същност
(вж.
парично-ценностна
същностностратифицирана икономическа система);
еластичност на полезностната икономическа същност към натуралното икономическо явление (вж. натурално-полезностна същностностратифицирана икономическа система);
еластичност на стойностната икономическа същност към натуралното икономическо явление (вж. натурално-стойностна същностностратифицирана икономическа система);
запасова икокореномическа същност (вж. икокореномически ексосмисъл и икокореномически ексосупсенс);
запасова икономическа същност (вж. икономически ексосмисъл и икономически ексосупсенс);
запасова икореномическа същност (вж. икореномически ексосмисъл и
икореномически ексосупсенс);
запасова икотехномическа същност (вж. икотехномически ексосмисъл и
икотехномически ексосупсенс);
запасова икоуниреномическа същност (вж. икоуниреномически ексосмисъл и икоуниреномически ексосупсенс);
изокванта на единичната икономическа същност (вж. феноменна икономическа изокванта);
икокореномическа същност;
икономическа същност;
икореномическа същност;
икотехномическа същност;
икоуниреномическа същност;
инверсна еластичност на икономическата същност към икономическото
явление;
инверсна еластичност на икономическото явление към икономическата
същност;
инверсна феноменна интензивност на икономическата същност (същото
като феноменна интензивност на икономическата същност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------интегрална производствено-резултатна феноменна опредметеност на
икономическата същност (вж. производствено-резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност);
интегрална производствено-ресурсна феноменна опредметеност на
икономическата същност (вж. производствено-ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност);
интегрална резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност (вж. резултатна феноменна опредеметеност на икономическата
същност);
интегрална ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата
същност (вж. ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност);
интегрална феноменна опредеметеност на икономическата същност
(вж. феноменна опредметеност на икономическата същност);
натурална феноменна опредметеност на полезностната икономическа
същност (вж. натурално-полезностна същностно-стратифицирана икономическа система);
натурална феноменна опредметеност на стойностната икономическа
същност (вж. натурално-стойностна същностно-стратифицирана икономическа система);
натурална феноменна опредметеност на ценностната икономическа
същност (вж. натурално-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система);
начална еластичност на икономическата същност към икономическото
явление;
начална еластичност на икономическото явление към икономическата
същност;
начална феноменна опредметеност на икономическата същност (същото
като феноменна опредметеност на икономическата същност);
обектна икономическа същност;
пределна инверсна феноменна интензивност на икономическата същност
(същото като пределна феноменна интензивност на икономическата същност);
пределна натурална феноменна опредметеност на полезностната икономическа
същност
(вж.
натурално-полезностна
същностностратифицирана икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна натурална феноменна опредметеност на стойностната икономическа
същност
(вж.
натурално-стойностна
същностностратифицирана икономическа система);
пределна натурална феноменна опредметеност на ценностната икономическа същност (вж. натурално-ценностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
пределна начална феноменна опредеметеност на икономическата същност (същото като пределна феноменна опредметеност на икономическата
същност);
пределна парична феноменна опредметеност на натуралната икономическа същност (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа система);
пределна парична феноменна опредметеност на ценностната икономическа същност (вж. парично-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система);
пределна производствено-резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност;
пределна производствено-ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност;
пределна резултатна феноменна опредеметеност на икономическата
същност;
пределна ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност;
пределна същност на икономическото явление (вж. диспозиционна
икономическа функция);
пределна феноменна интензивност на икономическата същност;
пределна феноменна опредеметеност на икономическата същност;
предметна икономическа същност (същото като икономическа същност);
производствено-резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност;
производствено-ресурсна феноменна опредметеност на икономическата
същност;
резултатна еластичност на икономическата същност към икономическото явление;
резултатна еластичност на икономическото явление към икономическата същност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ресурсна еластичност на икономическата същност към икономическото
явление;
ресурсна еластичност на икономическото явление към икономическата
същност;
ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност;
системна икономическа същност;
средна инверсна феноменна интензивност на икономическата същност
(същото като средна феноменна интензивност на икономическата същност);
средна натурална феноменна опредметеност на полезностната икономическа същност (вж. натурално-полезностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
средна натурална феноменна опредметеност на стойностната икономическа същност (вж. натурално-стойностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
средна натурална феноменна опредметеност на ценностната икономическа същност (вж. натурално-ценностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
средна начална феноменна опредеметеност на икономическата същност
(същото като средна феноменна опредметеност на икономическата същност);
средна парична феноменна опредметеност на натуралната икономическа същност (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа система);
средна парична феноменна опредметеност на ценностната икономическа същност (вж. парично-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система);
средна производствено-резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност;
средна производствено-ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност;
средна резултатна феноменна опредеметеност на икономическата същност;
средна ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност;
средна същност на икономическото явление (вж. диспозиционна икономическа функция);
средна феноменна интензивност на икономическата същност;
средна феноменна опредеметеност на икономическата същност;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------субстанциална икокореномическа същност (вж. икокореномически смисъл и икокореномически супсенс);
субстанциална икономическа същност (вж. икономически смисъл и икономически супсенс);
субстанциална икореномическа същност (вж. икореномически смисъл и
икореномически супсенс);
субстанциална икотехномическа същност (вж. икотехномически смисъл и икотехномически супсенс);
субстанциална икоуниреномическа същност (вж. икоуниреномически
смисъл и икоуниреномически супсенс);
субстатна икокореномическа същност (вж. икокореномически ексосмисъл и икокореномически ексосупсенс);
субстатна икономическа същност (вж. икономически ексосмисъл и икономически ексосупсенс);
субстатна икореномическа същност (вж. икореномически ексосмисъл и
икореномически ексосупсенс);
субстатна икотехномическа същност (вж. икотехномически ексосмисъл
и икотехномически ексосупсенс);
субстатна икоуниреномическа същност (вж. икоуниреномически ексосмисъл и икоуниреномически ексосупсенс);
суперстантивна икокореномическа същност (вж. икокореномически
смисъл и икокореномически супсенс);
суперстантивна икономическа същност (вж. икономически смисъл и
икономически супсенс);
суперстантивна икореномическа същност (вж. икореномически смисъл
и икореномически супсенс);
суперстантивна икотехномическа същност (вж. икотехномически смисъл и икотехномически супсенс);
суперстантивна икоуниреномическа същност (вж. икоуниреномически
смисъл и икоуниреномически супсенс);
съдържателна икокореномическа същност (вж. икокореномическа същина и икокореномическо проявление);
съдържателна икономическа същност (вж. икономическа същина и икономическо проявление);
съдържателна икономическа същност (вж. икономическа същина и икономическо проявление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съдържателна икореномическа същност (вж. икореномическа същина и
икореномическо проявление);
съдържателна икотехномическа същност (вж. икотехномическа същина
и икотехномическо проявление);
съдържателна икоуниреномическа същност (вж. икоуниреномическа
същина и икоуниреномическо проявление);
текуща производствено-резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност (вж. производствено-резултатна феноменна опредметеност на икономическата същност);
текуща производствено-ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност (вж. производствено-ресурсна феноменна опредметеност на икономическата същност);
текуща резултатна феноменна опредеметеност на икономическата
същност (вж. резултатна феноменна опредеметеност на икономическата
същност);
текуща ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност (вж. ресурсна феноменна опредеметеност на икономическата същност);
текуща феноменна опредеметеност на икономическата същност (вж.
феноменна опредметеност на икономическата същност);
типична икокореномическа същност (вж. релевантен типичен диалектически икокореномически ингредиент);
типична икономическа същност (вж. релевантен типичен диалектически икономически ингредиент);
типична икореномическа същност (вж. релевантен типичен диалектически икореномически ингредиент);
типична икотехномическа същност (вж. релевантен типичен диалектически икотехномически ингредиент);
типична икоуниреномическа същност (вж. релевантен типичен диалектически икоуниреномически ингредиент);
феноменна интензивност на икономическата същност;
феноменно опредметяване на икономическата същност (същото като
икономическо опредметяване).
СЪЩНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ (essence of the economic
phenomenon) (ки) – във:
пределна същност на икономическото явление (вж. диспозиционна
икономическа функция);
29
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна същност на икономическото явление (вж. диспозиционна икономическа функция).
СЪЩНОСТЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТ (essential economic
ingredient) – вж. същностно-стратифицирана икономическа система.
СЪЩНОСТЕН ИКОРЕНОМИЧЕСКИ ДИСПОЗАТ* (essential ecorenomic
disposate) – вж. диспозификатен икореномически диспозат.
СЪЩНОСТНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИКА*
reproductional economy) – вж. възпроизводствена икономика.

(essential

СЪЩНОСТНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (essential reproductional economic system) (*) – възпроизводствена икономическа система, входът и изходът на която (възпроизводственият икономически ресурс и възпроизводственият икономическият резултат в качеството
им на нейни ингредиенти) са икономически същности, т.е. са икономически
субстанции, съществуващи и дефинирани на равнище “икономическа същност”; икономическа система, в която протича същностно икономическо възпроизводство* (essential economic reproduction); една от разновидностите на
същностната икономическа система. Нейният икономически оператор също
има същностен характер. Това показва, че самата същностна икономическа
система в нейната цялост е икономическа същност. Тя е икономическа система (наречена ингредиентна икономическа система), в която се извършва същностно възпроизводствено икономическо преобразование* (essential
reproductional economic transformation); система, в която се осъществява същностно икономическото възпроизводство* (essential economic reproduction).
Представлява ингредиентна икономическа система от нулев ранг (вж.
ранжиране на ингредиентните икономически системи).
Входният икономически ингредиент и изходният икономически ингредиент на същностната възпроизводствена икономическа система са същностни
възпроизводствени икономически ингредиенти* (essential reproductional
economic ingedients) [в т.ч. входен същностен възпроизводствен икономически ингредиент* (input essential reproductional economic ingedient) и изходен
същностен възпроизводствен икономически ингредиент* (output essential
reproductional economic ingedient)]. Те са начин на съществуване и обективиране на същностното възпроизводствено икономическо богатство* (essential
reproductional economic wealth) [в т.ч. входно същностно възпроизводствено
30
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическо богатство* (input essential reproductional economic wealth) и
изходно същностно възпроизводствено икономическо богатство* (output
essential reproductional economic wealth)] и приемат формата на (и се разглеждат като) същностни възпроизводствени икономически запаси* (essential
reproductional economic stocks), които са разновидност на възпроизводствените икономическите запаси [в т.ч. входен същностен възпроизводствен икономически запас* (input essential reproductional economic stock), който е разновидност на входния възпроизводствен икономически запас, и изходен същностен възпроизводствен икономически запас* (output essential reproductional economic stock)], който е разновидност на изходния възпроизводствен
икономически запас. Входният същностен възпроизводдствен икономически
запас (входният същностен възпроизводствен икономически ингредиент) се
определя като същностен възпроизводствен икономически ресурс* (essential
reproductional economic resource), който е разновидност на възпроизводствения
икономически ресурс, а изходният същностен възпроизводствен икономически
запас (изходният същностен възпроизводствен икономически ингредиент) –
като същностен възпроизводствен икономически резултат* (essential
reproductional economic result), който е разновидност на възпроизводствения
икономически резултат. Същностният възпроизводствен икономическият ресурс и същностният възпроизводствен икономическият резултат са разновидности на по-общото понятие за същностни възпроизводствени икономически запаси. Същностната възпроизводствена икономическа система е система, която преобразува (трансформира) същностни възпроизводствени
икономически ресурси в същностни възпроизводствени икономически резултати. Това е смисълът на същностното възпроизводствено икономическо
преобразование.
Способността на същностната възпроизводствена икономическа система
да извършва възпроизводствено ресурсно-субстанционално преобразование се
разглежда като същностна възпроизводствена субстанциалност на икономическата система* (essential reproductional substantiality of the economic
system) [като същностна възпроизводственост на икономическата система* (essential reproductionality of the economic system) или още като същностна икономическа възпроизводственост* (essential economic reproductionality)]. Същностният възпроизводственият икономически ресурс е ресурсно
същностно възпроизводствено икономическо богатство (resource/ essential
reproductional economic wealth), а същностният възпроизводствен икономически резултат е резултатно същностно възпроизводствено икономи31
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческо богатство (resultive essential reproductional economic wealth). Разглежданата система преобразува (трансформира, превръща) ресурсното същностно
възпроизводствено икономическо богатство (същностния възпроизводствен
икономическия ресурс) в резултатно същностно възпроизводствено икономическо богатство (във същностен възпроизводствен икономически резултат),
което е цел на нейното поведение. Същностното възпроизводствено икономическо преобразование е една от разновидностите на по-общото понятие за възпроизводствено икономическо преобразование. На същностното възпроизводствено икономическо преобразование отговарят (съответствуват) понятията за
същностно възпроизводствено икономическо изображение* (essential reproductional economic mapping), което е разновидност на възпроизводственото
икономическо изображение, същностно възпроизводствено икономическо
съответствие* (essential reproductional economic correspondence), което е разновидност на възпроизводственото икономическо съответствие, същностен възпроизводствен икономически оператор* (essential reproductional
economic operator), който е разновидност на възпроизводствения икономически
оператор, и същностен възпроизводствен икономически процес* (essential
reproductional economic process), който е разновидност на възпроизводствения икономически процес (вж. икономическо изображение, икономическо
съответствие, икономически оператор, икономически процес, икономическо
богатство).
Същностната възпроизводствена икономическа система се представя като
последователност от преминаващи една в друга същностни икономически
фази (essential economic phases) на преобразуване на същностните икономическите ингредиенти от една възпроизводствена ресурсно-субстанциална форма в друга ресурсно-субстанциална форма. Затова те са същностни възпроизводствени икономически фази* (essential reproductional economic phases), а
преобразуваните в тях същностни икономически ингредиенти – същностни
възпроизводствени икономически ингредиенти (същностни възпроизводствени
ресурсно-субстанциални икономически ингредиенти). Същностната възпроизводствената икономическа система при непазарната икономика е последователност, състояща се от три преминаващи една в друга същностни възпроизводствени икономически фази: (1) същностно непазарно-икономическо производство* (essential non-marketly-economic production) (същностно непазарно-икономическо-обусловено производство), (2) същностно непазарноикономическо разпределение* (essential non-marketly-economic distribution) (на
дохода) (същностно непазарно-икономическо-обусловено разпределение) и (3)
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно непазарно-икономическо потребление* (essential non-marketlyeconomic consumption) (същностно непазарно-икономическо-обусловено потребление). Същностната възпроизводствена икономическа система при пазарната икономика е последователност, състояща се най-малко от четири преминаващи една в друга същностни възпроизводствени икономически фази: (1)
същностно пазарно-икономическо производство* (essential marketlyeconomic production) (същностно пазарно-икономическо-обусловено производство), (2) същностна пазарно-икономическа размяна* (essential marketlyeconomic exchange) (същностна пазарно-икономическо-обусловена размяна),
(3) същностно пазарно-икономическо разпределение* (essential marketlyeconomic distribution) (на дохода) (същностно пазарно-икономическообусловено разпределение) и (4) същностно пазарно-икономическо потребление* (essential marketly-economic consumption) (същностно пазарноикономическо-обусловено потребление). По-специално, ако пазарната икономика е и финансова пазарна икономика, тогава същностната възпроизводствена икономическа система включва и пета фаза – същностна финансова размяна* (essential financial exchange) (същностна размяна на парични агрегати).
При икономиката като по-общо понятие (чиито разновидности са непазрната икономика и пазарната икономика, в т.ч. и финансовата пазарна икономика) същностната възпроизводствената икономическа система е последователност, състояща се най-малко от три преминаващи една в друга същностни
възпроизводствени икономически фази: (1) същностно икономическо производство* (essential economic production) (същностно икономическообусловено производство) като общо понятие за същностното непазарноикономическото и същностното пазарно-икономическото производство, (2)
същностно икономическо разпределение* (essential economic distribution) (на
дохода) (същностно икономическо-обусловено разпределение) като общо понятие за същностно непазарно-икономическото и същностно пазарноикономическото разпределение и (3) същностно икономическо потребление* (essential economic consumption) (същностно икономическо-обусловено
потребление) като общо понятие за същностно непазарно-икономическото и
същностно пазарно-икономическото потребление. (Вж. възпроизводствен обхват на поддържането, възпроизводствена икономика, възпроизводствени фази, възпроизводство, икономическо възпроизводство.)
Всяка същностна възпроизводствена икономическа фаза поотделно представлява относително-обособена същностна икономическа система (респ. същностна икономическа подсистема), наречена същностна възпроизводствена
33
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------фазова икономическа система* (essential reproductional phasic economic
system), на трансформиране на същностни възпроизводствени икономически
ресурси във същностни възпроизводствени икономически резултати, което е
същностният възпроизводствен икономически процес. Всяка фаза на функционирането на същностната възпроизводствена икономическа система (същностното икономическо производство, същностната икономическа размяна, същностното икономическо разпределение и същностното икономическо потребление) се интерпретира като елементарна същностна възпроизводствена
икономическа система* (elementary essential reproductional economic system).
В този смисъл която и да е същностна възпроизводствена икономическа система е изградена от елементарни същностни възпроизводствени икономически
системи (подсистеми) (същностни възпроизводствени фазови икономически
системи). Те са същностната производствена икономическа система, същностната разменна икономическа система* (essential exchange economic
system), същностната разпределителна икономическа система* (essential
distributional economic system) и същностната потребителна икономическа
система.
Когато към същностната възпроизводствената икономическа система се
приложи критерият на ингредиентната икономическа изразимост, тогава се
конституират следните нейни системни разновидности: специфична същностна възпроизводствена икономическа система; натурална същностна възпроизводствена икономическа система; трудово-изразена същностна възпроизводствена икономическа система; продуктово-парично-изразена същностна
възпроизводствена икономическа система* (product-monetarly-expressed
essential reproductional economic system); символно-парично-изразена същностна възпроизводствена икономическа система* (symbolically-monetarlyexpressd essential reproductional economic system); ликвидно-изразена същностна възпроизводствена икономическа система* (liquidly-expressed reproductional essential economic system) [същото като виртуално-изразена същностна
възпроизводствена икономическа система* (virtually-expressed essential
reproductional economic system)]; парично-изразена същностна възпроизводствена икономическа система и други.
Когато към същностната възпроизводствена икономическа система се
приложи критерият на ингредиентната икономическа акумулативност, тогава
се конституират следните нейни системни разновидности: текуща същностна възпроизводствена икономическа система (flowing essential reproductional
economic system) [в нея протича текущо същностно икономическо възпроиз34
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------водство (flowing essential economic reproduction)] и интегрална същностна
възпроизводствена икономическа система (integral essential reproductional
economic system) [същото като капиталова същностна възпроизводствена
икономическа система (capital essential reproductional economic system)] [в нея
протича интегрално същностно икономическо възпроизводство (integral
essential economic reproduction), същото като капиталово същностно икономическо възпроизводство (capital essential economic reproduction), икономическо възпроизводство на капитала].
Когато към същностната възпроизводствена икономическа система се
приложи критерият на ингредиентната общностна икономическа обхватност, тогава се конституират следните нейни системни разновидности: индивидуална същностна възпроизводствена икономическа система (individual
essential reproductional economic system) [в нея протича индивидуално същностно икономическо възпроизводство (individual essential economic reproduction)]; фирмена същностна възпроизводствена икономическа система
(firm essential reproductional economic system) [в нея протича фирмено същностно икономическо възпроизводство (firm essential economic reproduction)]; обществена същностна възпроизводствена икономическа система
(social essential reproductional economic system) [в нея протича обществено
същностно икономическо възпроизводство (social essential economic reproduction)] и други.
Когато към същностната възпроизводствена икономическа система се
приложи критерият на ингредиентната икономическа равнищност, тогава се
конституират следните нейни системни разновидности: същностна възпроизводствена микроикономическа система (essential reproductional microeconomic system) [в нея протича същностно микроикономическо възпроизводство (essential microeconomic reproduction)]; същностна възпроизводствена
мезоикономическа система (essential reproductional mesoeconomic system) [в
нея протича същностно мезоикономическо възпроизводство (essential
mesoeconomic reproduction)]; същностна възпроизводствена макроикономическа система (essential reproductional macroeconomic system) [в нея протича
същностно макроикономическо възпроизводство (essential macroeconomic
reproduction)].
В същностната възпроизводствена икономическа система Srrs((ee))z ( e ) (фиг. 1),
която е от типа “ресурсно-резултатна система”, с r(e) е означен нейният входен
икономически ингредиент (същностният икономически ресурс, входното същ35
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностно икономическо богатство), а с z(e) – нейният изходен икономически ингредиент (същностният икономически резултат, изходното същностно икономическо богатство). Тя се представя от операторното уравнение
Srsr ((ee))z ( e ) ≡ {z (e) = Pr ( e ) z ( f ) (r (e))},

респ. от същностното ресурсно-субстанциално икономическо изображение
Pr(e)z(e) : r(e) → z(e), където r(e) → z(e) е същностното ресурсно-субстанциално
икономическо съответствие, а Pr(e)z(e) е нейният оператор, т.е. е същностният
възпроизводствен икономически оператор* (essential reproductional economic
operator) (последният е разновидност на по-общото понятие за възпроизводствен икономически оператор).

r(e)

Pr(e)z(e)

z(e)

Фиг. 1. Същностна ресурснорезултатна възпроизводствена икономическа система

Същностна резултатна производителност на икономическия ресурс
при същностната възпроизводствена икономическа система в условията на линейно икономическо преобразование
Линейният същностен възпроизводствен икономически оператор*
(linear essential reproductional economic operator) Pr(e)z(e) линейно прилага (линейно оперира с) икономическата величина Pr(e)z(e), която е същностната резултатна производителност на икономическия ресурс (или просто – същностната производителност на икономическия ресурс) (подразбира се – на
възпроизводствения икономически ресурс) при същностната възпроизводствена икономическа система. Тя е разновидност на икономическата производителност, следователно – и на по-общото понятие за изходна креативност на
входния икономически ингредиент. Величината Pr(e)z(e) показва какъв същностен възпроизводствен икономически резултат [чиято обща величина е z(e)] се
индуцира (се създава) от (респ. съответствува на) единица същностен възпроизводствен икономически ресурс [чиято обща величина е r(e)] в разглежданата
същностна възпроизводствена икономическа система Srrs((ee))z ( e ) . Същностната
резултатна производителност Pr(e)z(e) в системата Srrs((ee))z ( e ) е реализация на същ36
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностния възпроизводствен икономически оператор Pr(e)z(e) и тя е показана на
фиг. 2. От своя страна линейният същностен възпроизводствен икономически
оператор Pr(e)z(e) се реализира най-вече в две разновидности – като пропорционален и като интегрален оператор.

r(e)

Pr(e)z(e)

z(e)

Фиг. 2. Същностна резултатна производителност на икономическия ресурс при
същностната възпроизводствена икономическа система

Пропорционалният същностен възпроизводствен икономически оператор* (proportioal essential reproductional economic operator) линейно прилага
икономическата величина APr(e)z(e), която се определя като средна същностна
резултатна производителност на икономическия ресурс (подразбира се – на
възпроизводствения икономически ресурс) при същностната възпроизводствена икономическа система Srrs((ee))z ( e ) . Величината APr(e)z(e) показва средно какъв
размер от същностния възпроизводствен икономически резултат [чиято обща
величина е z(e)] се индуцира (създава) от (респ. съответствува на) единица
същностен възпроизводствен икономически ресурс [чиято обща величина е
r(e)] в системата Srsr ((ee))z ( e ) , т.е.
z (e) = APr (e ) z ( e ) r (e), респ . APr ( e ) z ( e ) =

z (e)
.
r (e)

От своя страна интегралният същностен възпроизводствен икономически оператор* (integral essential reproductional economic operator) линейно
прилага икономическата величина MPr(e)z(e), която се определя като пределна
същностна резултатна производителност на икономическия ресурс (подразбира се – на възпроизводствения икономически ресурс) при същностната възпроизводствена икономическа система Srrs((ee))z ( e ) . Величината MPr(e)z(e) показва

нарастването (прираста) на същностния възпроизводствен икономически резултат z(e), породено при постоянни други условия от единица нарастване на
същностния възпроизводствен икономически ресурс r(e), т.е.

37
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------r (e)0

z (e) =

∫ MPr (e) z (e ) dr (e),

респ . MPr (e ) z ( e ) =

r (e)=0

dz (e)
.
dr (e)

Пределната същностна резултатна производителност на икономическия ресурс
MPr(e)z(e) е съотношението между диференциалното нарастване на същностния
възпроизводствен икономическия резултат z(e) и диференциалното нарастване
на същностния възпроизводствен икономическия ресурс r(e) и е функция на
r(e). Средната и пределната същностна резултатна производителност на икономическия ресурс APr(e)z(e) и MPr(e)z(e) при същностната възпроизводствена
икономическа система Srsr ((ee))z ( e ) са разновидности на посоченото по-горе по-

общо понятие за същностна резултатна производителност на икономическия
ресурс Pr(e)z(e) при същата тази система.
Съотношението между пределната и средната същностна резултатна производителност на икономическия ресурс е същностната еластичност на икономическия резултат към икономическия ресурс ELr(e)z(e) при същностната
възпроизводствена икономическа система Srrs((ee))z ( e ) . Тя се определя по формулата
EL r ( e ) z ( e ) = MPr ( e ) z ( e ) : APr ( e ) z ( e ) =

dz (e) z (e) dz (e) dr (e)
:
=
:
.
dr (e) r (e) z (e) r (e)

При постоянни други условия еластичността от вида ELr(e)z(e) показва с колко
процента се променя същностният възпроизводствен икономически резултат
z(e) при един процент промяна на същностния възпроизводствен икономически ресурс r(e) при системата Srrs((ee))z ( e ) .

Феноменна ресурсна разходност на икономическия резултат при
същностната възпроизводствена икономическа система в условията
на линейно икономическо преобразование
На понятието за средна резултатна производителност на икономическия
ресурс APr(e)z(e) при феноменната възпроизводствена икономическа система
може да се съпостави реципрочното на него понятие за средна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат (позразбира се – на възпроизводствения икономически резултат) ABz(e)r(e) при същата тази същностна възпроизводствена икономическа система Srrs((ee))z ( e ) . Величината ABz(f)r(f) показва

средно какъв размер същностен възпроизводствен икономически ресурс [чиято обща величина е r(e)] се поглъща (се абсорбира) от (респ. съответствува на)
38
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------единица същностен възпроизводствен икономически резултат [чиято обща величина е z(e)] в системата Srrs((ee))z ( e ) , т.е.
r (e) = AB z ( e ) r ( e ) z (e), респ . AB z (e ) r ( e ) =

r (e)
.
z (e)

Тъй като средната същностна резултатна производителност на икономически
ресурс и средната същностна ресурсна разходност на икономическия резултат
при системата Srsr ((ee))z ( e ) са взаимно реципрочни икономически величини, тяхното произведение е равно на единица, т.е. APr(e)z(e).ABz(e)r(e) = 1.
От своя страна на понятието за пределна същностна резултатна производителност на икономическия ресурс MPr(e)z(e) при същностната възпроизводствена икономическа система Srrs((ee))z ( e ) може да се съпостави реципрочното на него понятие за пределна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат MBz(e)r(e) при същата тази система Srrs((ee))z ( e ) . Величината MBz(e)r(e) показва

нарастването (прираста) на същностния възпроизводствен икономически ресурс r(e), породено при постоянни други условия от единица нарастване на
същностния възпроизводствен икономическия резултат z(e) при системата
Srsr ((ee))z ( e ) , т.е.
z (e)0

r ( e) =

∫ MB z (e) r (e) dz (e),

респ . MB z ( e ) r ( e ) =

z ( e ) =0

dr (e)
.
dz (e)

Пределната същностна ресурсна разходност на икономическия резултат
MBz(e)r(e) е съотношението между диференциалното нарастване на същностния
възпроизводствен икономически ресурс r(e) и диференциалното нарастване на
същностния възпроизводствениикономически резултат z(e) и е функция на
z(e). Тъй като пределната същностна резултатна производителност на икономически ресурс и пределната същностна ресурсна разходност на икономическия резултат при системата Srrs((ee))z ( e ) са взаимно реципрочни икономически величини, тяхното произведение е равно на единица, т.е. MPr(e)z(e).MBz(e)r(e) = 1.
Средната и пределната същностна ресурсна разходност на икономическия резултат ABz(e)r(e) и MBz(e)r(e) при системата Srrs((ee))z ( e ) са разновидности на по-

общото понятие за същностна ресурсна разходност на икономическия резултат при същата тази система Bz(e)r(e). Тя е демонстрирана на фиг. 3. От своя
страна същностната ресурсна разходност на икономическия резултат е разно39
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------видност на по-общото понятие за ресурсна разходност на икономическия резултат.

r(e)

Bz(e)r(e)

z(e)

Фиг. 3. Същностна ресурсна разходност
на икономическия резултат при същностната възпроизводствена икономическа
система

Съотношението между пределната и средната същностна ресурсна разходност на икономическия резултат е същностната еластичност на икономическия ресурс към икономическия резултат ELz(e)r(e) (подразбира се – към възпроизводствения икономически резултат) при същностната възпроизводствена
икономическа система Srsr ((ee))z ( e ) . Тя се определя по формулата
EL z ( e ) r (e ) = MB z ( e ) r ( e ) : AB z ( e ) r ( e ) =

dr (e) r (e) dr (e) dz (e)
:
=
:
.
dz (e) z (e) r (e) z (e)

При постоянни други условия същностната еластичност от вида ELz(e)r(e) показва с колко процента се променя същностният възпроизводствен икономически
ресурс r(e) при един процент промяна на същностния възпроизводствения
икономически резултат z(e) при системата Srrs((ee))z ( e ) .
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
същностна възпроизводствена икономическа система се конституират още и
съответстващите на последната понятия за същностна възпроизводствена
консуматорска система* (essential reproductional consumptionary system),
същностна възпроизводствена стопанска система* (essential reproductional
protoeconomic
system),
същностна
възпроизводствена
пазарноикономическа система* (essential reproductional marketly-economic system) и
същностна възпроизводствена финансово-пазарно-икономическа система*
(essential reproductional financially-marketly-economic system). Общо за всички
тях е понятието за същностна възпроизводствена поддържаща система*
(essential reproductional sustenance /sustaining/ system) (за същностна възпроизводствена система при поддържането).

40

1024

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЧЛЕНЯВАНЕ (КД)
до СЮРЕКЦИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(essential reproductional economic system) (ки) – във:
натурална същностна възпроизводствена икономическа система;
парично-изразена същностна възпроизводствена икономическа система;
специфична същностна възпроизводствена икономическа система;
същностна възпроизводствена икономическа система;
трудово-изразена същностна възпроизводствена икономическа система.
СЪЩНОСТНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (phenomenal reproductional productivity of the
economic resource) (ки) – във:
пределна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система).
СЪЩНОСТНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ (essential reproductional costness of the economic
result) (ки) – във:
пределна същностна възпроизводствена резултатна ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасоченодефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа
система);
средна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система).
СЪЩНОСТНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА РЕЗУЛТАТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС* (phenomenal reproductional
resultive productivity of the economic resource) – вж. имплицитно-насочено41
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа
система.
СЪЩНОСТНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА РЕЗУЛТАТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (phenomenal reproductional
resultive productivity of the economic resource) (ки) – във:
пределна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система).
СЪЩНОСТНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ* (essential reproductional resource costness
of the economic result) – вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система.
СЪЩНОСТНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ (essential reproductional resource costness of
the economic result) (ки) – във:
пределна същностна възпроизводствена резултатна ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасоченодефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа
система);
средна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система).
СЪЩНОСТНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ
КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (essential elasticity of economic result to
the economic resource) (подразбира се – към възпроизводствения икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ресурс) (*) – съотношение ELr(e)z(e) между пределната същностна резултатна
производителност на икономическия ресурс MPr(e)z(e) и средната същностна
резултатна производителност на икономическия ресурс APr(e)z(e) при същностната възпроизводствена икономическа система Srrs((ee))z ( e ) . Една от разновидностите на еластичността на икономическия резултат към икономическия ресурс. Определя по формулата
EL r ( e ) z (e ) = MB r ( e ) z ( e ) : ABr ( e ) z ( e ) =

dz (e) z (e) dz (e) dr (e)
:
=
:
.
dr (e) r (e) z (e) r (e)

При постоянни други условия еластичността от вида ELr(e)z(e) показва с колко
процента се променя същностният възпроизводствен икономически резултат* (essential reproductional economic result) (изходът на системата Srsr ((ee))z ( e ) )
z(e) при един процент промяна на същностния възпроизводствен икономически ресурс* (essential reproductional economic resource) (на входа на същата
система) r(e).

СЪЩНОСТНА ЕЛАСТИЧНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС
КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ (essential elasticity of economic
resource to the economic result) (подразбира се – към възпроизводствения икономически резултат) (*) – съотношение ELz(e)r(e) между пределната същностна
ресурсна разходност на икономическия резултат MBz(e)r(e) и средната същностна ресурсна разходност на икономическия резултат ABz(e)r(e) при същностната възпроизводствена икономическа система Srrs((efe )) z ( e ) . Една от разновидностите на еластичността на икономическия ресурс към икономическия
резултат. Определя по формулата
EL z ( e ) r (e ) = MB z ( e ) r ( e ) : AB z ( e ) r ( e ) =

dr (e) r (e) dr (e) dz (e)
:
=
:
.
dz (e) z (e) r (e) z (e)

При постоянни други условия същностната еластичност от вида ELz(e)r(e) показва с колко процента се променя същностния въпроизводствен икономически
ресурс* (essential reproductional economic resource) (входът на системата
Srsr ((ee))z ( e ) ) r(e) при един процент промяна на същностния възпроизводствен

икономически резултат* (essential reproductional economic result) (на входа на
същата система) z(e).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНА ИЗОФЕНОМЕННА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ* (essential isophenomenal economic configuration) – същото като същностна икономическа изокванта.
СЪЩНОСТНА ИКОНОМИКА* (essential economy) – вж. елементарна същностно-стратифицирана икономика.
СЪЩНОСТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (essential ecocorenomic substance) – вж. икокореномически смисъл и икокореномически
супсенс.
СЪЩНОСТНА ИКОКОРЕНОМИЧЕСКА ФОРМА* (essential ecocorenomic
form) – вж. икокореномическа същина и икокореномическо проявление.
СЪЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОИНГРЕДИЕНТА* (essential economic isoingredient) – същото като същностна икономическа изокванта.
СЪЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА* (essential economic
isoquant), същностно-стратификационна изходна икономическа изоингредиента, същностно-стратификационна изходна икономическа изокванта,
същностна изофеноменна икономическа конфигурация, същностна икономическа изоингредиента, (*) – икономическо подмножество (респ. икономическа област) от икономически точки f в икономическото пространство на
аргументите (на независимите променливи) на някаква икономическа функция
e = ω(f), представящи променливите изходни икономически ингредиенти
(вж. променлив икономически ингредиент) в дадена същностностратифицирана икономическа система, при което (подмножество) значението e на тази икономическа функция, представящо постоянният входен икономически ингредиент (вж. постоянен икономически ингредиент) на същата
система, остава постоянно. Тук се има предвид имплицитно-дефинираната
същностно-стратифицирана икономическа система* (implicitly-defined
essentially-stratified economic system) (вж. същностно-стратифицирана икономическа система). С f е означен векторът на независимите променливи, съставен от елементите fj, j = 1, 2, …, M, а e е векторът на функционалните значения,
съставен от елементите ei, i = 1, 2, …, N, (вж. икономически вектор), където M
е броят на видовете независими променливи (на променливите изходни икономически ингредиенти), а N е броят на значенията на функцията (на постоянните входни икономически ингредиенти). Движението на точка по дадена
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна икономическа изокванта променя елементите на вектора f, задаващ
точката f, без да се променя значението на икономическата функция e = ω(f),
т.е. значението на функцията е инвариантно (респ. безразлично) към измененията на независимите променливи f (следователно дадена същностна изокванта обхваща различните комбинации от независими променливи, при които
се получава еднакво функционално значение). Важна особеност на разглежданата икономическа зависимост е, че кривината на същностната икономическа изокванта* (essential economic isoquant curvature) характеризира еластичността на заместването на променливите изходни икономически ингредиенти (variable output economic ingredients) на същностностратифицираната икономическа система. Уравнението на отделната същностна икономическа изокванта е

ωv ( f ) = ev , v ∈ Ve ,
където ev е постоянното значение на същностната изоквантна функция e = ω(f)
при v-тия вариант на неговото равнище, а Ve е множеството от варианти на неговите равнища. На множеството от варианти Ve съответствува множество от
същностни икономически изокванти на разглежданата система.
Според субстанциалната и стратификационната си определеност същностната икономическата изокванта може да бъде:
(1) икономическа изопродукта (economic isoproduct), в т.ч. ценностна
икономическа изопродукта* (worth economic isoproduct), полезностна икономическа изопродукта* (utility economic isoproduct), стойностна икономическа изопродукта* (value economic isoproduct) и т.н.;
(2) икономическа изофактора* (economic isofactor), в т.ч. ценностна
икономическа изофактора* (worth economic isofactor), полезностна икономическа изофактора* (utility economic isofactor), стойностна икономическа
изофактора* (value economic isofactor) и т.н.;
(3) икономическа изокоста* (economic isocost), в т.ч. ценностна икономическа изокоста* (worth economic isocost), полезностна икономическа изокоста* (utility economic isocost), стойностна икономическа изокоста* (value
economic isocost) и т.н.;
(4) икономическа изорейта* (economic isorevenue), в т.ч. ценностна икономическа изорейта* (worth economic isorevenue), полезностна икономическа изорейта* (utility economic isorevenue), стойностна икономическа изорейта* (value economic isorevenue) и т.н.;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------В зависимост от броя на видовете независими променливи (на променливите изходни икономически ингредиенти), които са противостоящи (противолежащи) на постоянния входен ингредиент, се различават няколко частни случаи на същностната икономическа изокванта в качеството й на икономическа
конфигурация:
първо, същностна изоквантна икономическа линия* (essential isoquant
economic line) [същото като същностна изоингредиентна икономическа линия* (essential isoingrediental economic line)] {в т.ч. същностна изоквантна
икономическа права* (essential isoquant economic straight line) [същото като
същностна изоингредиентна икономическа права* (essential isoingrediental
economic straight line)] и същностна изоквантна икономическа крива
(essential isoquant economic curve) [същото като същностна изоингредиентна
икономическа крива* (essential isoingrediental economic curve)]} – конституира
се при два променливи изходни икономически ингредиента, противостоящи на
постоянния входен ингредиент;
второ, същностна изоквантна икономическа повърхнина* (essential
isoquant economic surface) [същото като същностна изоингредиентна икономическа повърхнина* (essential isoingrediental economic surface)] {в т.ч. същностна изоквантна икономическа равнина* (essential isoquant economic
plane) [същото като същностна изоингредиентна икономическа равнина*
(essential isoingrediental economic plane)] и същностна изоквантна икономическа крива повърхнина* (essential isoquant economic curved surface) [същото
като същностна изоингредиентна икономическа крива повърхнина*
(essential isoingrediental economic curved surface)]} – конституира се при три
променливи изходни икономически ингредиента, противостоящи на постоянния входен ингредиент;
трето, същностна изоквантна икономическа хиперповърхнина*
(essential isoquant economic hypersurface) [същото като същностна изоингредиентна икономическа хиперповърхнина* (essential isoingrediental economic
hypersurface)] {в т.ч. същностна изоквантна икономическа хиперравнина*
(essential isoquant economic hyperplane) [същото като същностна изоингредиентна икономическа хиперравнина* (essential isoingrediental economic
hyperplane)] и същностна изоквантна икономическа крива хиперповърхнина* (essential isoquant economic curved hypersurface) [същото като същностна
изоингредиентна икономическа крива хиперповърхнина* (essential isoingrediental economic curved hypersurface)]} – конституира се при повече от три про-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------менливи изходни икономически ингредиента, противостоящи на постоянния
входен ингредиент.

СЪЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА (essential economic isoquant) (ки) – във:
кривина на същностната икономическа изокванта (вж. същностна икономическа изокванта);
същностна икономическа изокванта.
СЪЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА КОНФИГУРАЦИЯ (essential economic
configuration) (ки) – във:
същностна изофеноменна икономическа конфигурация (същото като същностна икономическа изокванта).
СЪЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (essential economic system)
(*) – икономическа система (наречена ингредиентна икономическа система),
входът и изходът на която (в качеството им на нейни икономически ингредиенти) са икономически същности, т.е. са икономически субстанции, съществуващи и дефинирани на равнище “икономическа същност”; нейният икономически оператор също има същностен характер. Това показва, че самата
същностна икономическа система в нейната цялост е икономическа същност.
Тя е икономическа система, в която се извършва същностно икономическо
преобразование* (essential economic transformation). Изпълнява ролята на икономическа същност (на същностен икономически страт) по отношение на
друга икономическа система (наричана феноменна икономическа система),
която е икономическо явление (феноменен икономически страт), и двете включени в по-всеобхватна същностно-стратифицирана икономическа система (в
същностно-стратифицирана икономическа система от по-висок ранг), обикновено – в елементарна същностно-стратифицирана икономическа система в качеството й на феноменно-същностна икономическа система от същия ранг.
Представлява системно отражение в човешкото съзнание на обектна същностна икономика (вж. елементарна същностно-стратифицирана икономическа
система и ингредиентна същностна икономическа стратификационност).
Входният икономически ингредиент и изходният икономически ингредиент на същностната икономическа система са същностни икономически ингредиенти* (essential economic ingedients) [в т.ч. входен същностен икономически ингредиент* (input phenomenal economic ingedient) и изходен същностен икономически ингредиент* (output essential economic ingedient)]. Те са
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------начин на съществуване и обективиране на същностното икономическо богатство* (essential reproductional economic wealth) [в т.ч. входно същностно
икономическо богатство* (input essential economic wealth) и изходно същностно икономическо богатство* (output essential economic wealth)]. Феноменната икономическа система е система, която преобразува (трансформира) входни същностни икономически ингредиенти от една субстанциална
форма в изходни същностни икономически ингредиенти от друга субстанциална форма. Това е и същността на феноменното икономическо преобразование.
Способността на същностната икономическа система да извършва същностно преобразование се разглежда като същностна субстанциалност на
икономическата система* (essential substantiality of the economic system).
Разглежданата система преобразува (трансформира, превръща) входното същностно икономическо богатство в изходно същностно икономическо богатство, което е цел на нейното поведение. Същностното икономическо преобразование е една от разновидностите на по-общото понятие за икономическо преобразование. На същностното икономическо преобразование отговарят (съответствуват) понятията за същностно икономическо изображение* (essential
economic mapping), което е разновидност на икономическото изображение,
същностно икономическо съответствие* (essential economic correspondence), което е разновидност на икономическото съответствие, същностен
икономически оператор* (essential economic operator), който е разновидност
на икономическият оператор, и същностен икономически процес* (essential
economic process), който е разновидност на икономическият процес.
Когато към същностната икономическа система се приложи критерият на
ингредиентната икономическа абстрахируемост, тогава се конституират
следните нейни системни разновидности: същностна субстанциална икономическа система* (essential substantial economic system), същностна ресурсно-субстанциална икономическа система* (essential resourse-substantial
economic system), същностна възпроизводствена икономическа система и
други. Към последната (съобразно с принципа на ингредиентната икономическа възпроизводственост) се числят същностната производствена икономическа система, същностната разменна икономическа система* (essential
exchange economic system), същностната разпределителна икономическа
система* (essential distributional economic system) и същностната потребителна икономическа система. В случай че се приложи принципът на ингредиентната съдържателна икономическа стратификационност, тогава се конс-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------титуират същностна формална икономическа система* (essential formal
economic system) и същностна съдържателна икономическа система*
(essential contential economic system).
Когато към същностната икономическа система се приложи критерият на
ингредиентната икономическа изразимост, тогава се конституират следните
нейни системни разновидности: специфична същностна икономическа система* (specific essential economic system); натурална същностна икономическа система* (natural essential economic system); трудово-изразена същностна икономическа система* (labourly-expressed essential economic system); продуктово-парично-изразена същностна икономическа система*
(product-monetarly-expressed essential economic system); символно-паричноизразена същностна икономическа система* (symbolically-monetarlyexpressed essential economic system); ликвидно-изразена същностна икономическа система* (liquidly-expressed essential economic system) [същото като
виртуално-изразена същностна икономическа система* (virtually-expressed
essential economic system)]; парично-изразена същностна възпроизводствена
икономическа система* (monetarly-expressed essential economic system) и други. По определение ценностната икономическа система е винаги същностна.
Когато към същностната икономическа система се приложи критерият на
ингредиентната икономическа акумулативност, тогава се конституират
следните нейни системни разновидности: текуща същностна икономическа
система (flowing essential economic system) и интегрална същностна икономическа система (integral essential economic system). Когато към нея се приложи критерият на ингредиентната общностна икономическа обхватност,
тогава се конституират индивидуална същностна икономическа система
(individual essential economic system); фирмена същностна икономическа
система (firm essential economic system); обществена същностна икономическа система (social phenomenal economic system) и други. Когато към нея се
приложи критерият на ингредиентната икономическа равнищност, тогава се
конституират същностна микроикономическа система (essential microeconomic system); същностна мезоикономическа система (essential
mesoeconomic system); същностна макроикономическа система (essential
macroeconomic system).
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
същностна икономическа система се конституират още и съответстващите на
последната понятия за същностна консуматорска система* (essential consumptionary system), същностна стопанска система* (essential protoeconomic
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------system), същностна пазарно-икономическа система* (essential marketlyeconomic system) и същностна финансово-пазарно-икономическа система*
(essential financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за същностна поддържаща система* (essential sustenance /sustaining/
system) (за същностна система при поддържането).

СЪЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (essential economic system)
(ки) – във:
парично-изразена същностна възпроизводствена икономическа система;
същностна възпроизводствена икономическа система;
същностна икономическа система;
същностна потребителна икономическа система;
същностна производствена икономическа система;
специфична същностна възпроизводствена икономическа система.
СЪЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ (essential
economic stratificationality) – същото като същностна-стратификационност
на икономическата система (вж. същностно-стратифицирана икономическа
система).
СЪЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ* (essential economic stratificationality) (ки) – във:
ингредиентна същностна икономическа стратификационност;
същностна икономическа стратификационност (същото като същностна-стратификационност на икономическата система; вж. същностностратифицирана икономическа система).
СЪЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (essential ecomomic
substance) – вж. икономически смисъл и икономически супсенс.
СЪЩНОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА ФОРМА* (essential economic form) –
вж. икономическа същина и икономическо проявление.
СЪЩНОСТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (essential ecoremomic substance) – вж. икореномически смисъл и икореномически супсенс.
СЪЩНОСТНА ИКОРЕНОМИЧЕСКА ФОРМА* (essential ecorenomic form)
– вж. икореномическа същина и икореномическо проявление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (essential ecomomic substance) – вж. икотехномически смисъл и икотехномически супсенс.
СЪЩНОСТНА ИКОТЕХНОМИЧЕСКА ФОРМА* (essential ecotechnomic
form) – вж. икотехномическа същина и икотехномическо проявление.
СЪЩНОСТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА СУБСТАНЦИЯ* (essential
ecounirenomic substance) – вж. икоуниреномически смисъл и икоуниреномически
супсенс.
СЪЩНОСТНА ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКА ФОРМА* (essential ecounirenomic form) – вж. икоуниреномическа същина и икоуниреномическо проявление.
СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (essential intensity of the economic phenomenon), начална същностна
интензивност на икономическото явление, (*) – икономическа величина I(+)fe,
която показва какъв размер същностен икономически ингредиент (същностно икономическо богатство) (чиято обща величина е e) при началната същностно-стратифицирана икономическа система S(fe+ ) es се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица феноменен икономически ингредиент
(феноменно икономическо богатство) (чиято обща величина е f) в същата
тази същностно-стратифицирана икономическа система S(fe+ ) es . Може да се разглежда още като свойство на икономическото явление с някаква интензивност
да изисква наличието на определена икономическа същност при някаква същностно-стратифицирана икономическа система (вж. икономическо интензивиране). Едно от проявленията на диспозиционната икономическа интензивност и на икономическата интензивност изобщо. Представлява наситеността (респ. напрегнатостта) на явлението със същностна икономическа
субстанция. Началната същностна интензивност на икономическото явление
I(+)fe на системата S(fe+ ) es е реализация на началния същностно-

стратификационен икономически оператор I(+)fe и е разновидност на пообщото понятие за изходна креативност на входния икономически ингредиент
(т.е. за начална изходна креативност на входния икономически ингредиент).
Същностната интензивност I(+)fe има две разновидности с по-голяма приложимост – средна същностна интензивност на икономическото явление AI(+)fe и
пределна същностна интензивност на икономическото явление MI(+)fe.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Когато се приложи критерият на ингредиентната икономическа акумулативност, се конституират (1) текуща същностна интензивност на икономическото явление* (flowing essential intensity of the economic phenomenon)
I(X)(+)fe – тя показва какъв текущ същностен икономически ингредиент*
(flowing essential economic ingredient) в същностно-стратифицираната икономическа система се съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица текущ феноменен икономически ингредиент* (flowing phenomenal economic
ingredient), и (2) интегрална същностна интензивност на икономическото
явление* (integral essential intensity of the economic phenomenon) I(Y)(+)fe – тя
показва какъв текущ същностен икономически ингредиент в същата система се
съдържа в (се индуцира от, съответствува на) единица интегрален феноменен
икономически ингредиент* (integral phenomenal economic ingredient) (вж. текущи икономически блага и интегрални икономически блага).

СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ
(essential intensity of the economic phenomenon) (ки) – във:
интегрална производствено-резултатна същностна интензивност на
икономическото явление (вж. производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална производствено-ресурсна същностна интензивност на
икономическото явление (вж. производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална резултатна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление (вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото явление);
интегрална същностна интензивност на икономическото явление (вж.
същностна интензивност на икономическото явление);
натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа
система);
начална същностна интензивност на икономическото явление (същото
като същностна интензивност на икономическото явление);
полезностна същностна интензивност на натуралното икономическо
явление (вж. натурално-полезностна същностно-стратифицирана икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа система);
пределна начална същностна интензивност на икономическото явление
(същото като пределна същностна интензивност на икономическото явление);
пределна полезностна същностна интензивност на натуралното ико(вж.
натурално-полезностна
същностнономическо
явление
стратифицирана икономическа система);
пределна производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
пределна производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
пределна резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
пределна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
пределна стойностна същностна интензивност на натуралното икономическо
явление
(вж.
натурално-стойностна
същностностратифицирана икономическа система);
пределна същностна интензивност на икономическото явление;
пределна ценностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-ценностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
пределна ценностна същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система);
производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото
явление;
резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
средна натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа система);
средна начална същностна интензивност на икономическото явление
(същото като средна същностна интензивност на икономическото явление);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна полезностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-полезностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
средна производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
средна производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
средна резултатна същностна интензивност на икономическото явление;
средна ресурсна същностна интензивност на икономическото явление;
средна стойностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-стойностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
средна същностна интензивност на икономическото явление;
средна ценностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система);
средна ценностна същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система);
същностна интензивност на икономическото явление;
текуща производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление (вж. производствено-резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
текуща производствено-ресурсна същностна интензивност на икономическото явление (вж. производствено-ресурсна същностна интензивност
на икономическото явление);
текуща резултатна същностна интензивност на икономическото явление (вж. резултатна същностна интензивност на икономическото явление);
текуща ресурсна същностна интензивност на икономическото явление (вж. ресурсна същностна интензивност на икономическото явление);
текуща същностна интензивност на икономическото явление (вж.
същностна интензивност на икономическото явление).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА НАТУРАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ (essential intensity of the natural economic phenomenon)
(ки) – във:
полезностна същностна интензивност на натуралното икономическо
явление (вж. натурално-полезностна същностно-стратифицирана икономическа система);
пределна полезностна същностна интензивност на натуралното ико(вж.
натурално-полезностна
същностнономическо
явление
стратифицирана икономическа система);
пределна стойностна същностна интензивност на натуралното ико(вж.
натурално-стойностна
същностнономическо
явление
стратифицирана икономическа система);
средна полезностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-полезностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
средна стойностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-стойностна същностно-стратифицирана
икономическа система);
средна ценностна същностна интензивност на натуралното икономическо явление (вж. натурално-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система).
СЪЩНОСТНА ИНТЕНЗИВНОСТ НА ПАРИЧНОТО ИКОНОМИЧЕСКО
ЯВЛЕНИЕ (essential intensity of the monetary economic phenomenon) (ки) –
във:
натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа
система);
пределна натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа система);
пределна ценностна същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система);
средна натурална същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна ценностна същностна интензивност на паричното икономическо явление (вж. парично-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система).
СЪЩНОСТНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (essential objectificativity of the economic phenomenon), инверсна същностна опредметеност на икономическото явление, (*) – икономическа величина K(–)fe, която показва какъв размер същностен икономически ингредиент (същностно икономическо богатство, чиято обща величина е e) при инверсната същностно-стратифицирана икономическа система Sef( − ) es съответствува на единица феноменен икономически ингредиент (на единица феноменно икономическо богатство, чиято обща величина е f) при същата тази
инверсна икономическа система Sef( − )es . Може да да се разглежда още като
свойство на икономическото явление при инверсната същностностратифицирана икономическа система с някаква интензивност да изразява
определена икономическа същност. Едно от проявленията на икономическата
опредметеност изобщо. Инверсната същностна заетост K(–)fe на икономическото явление е разновидност на по-общото понятие изходна абсорбционност
на изходния икономически ингредиент и от своя страна има две разновидности
с по-голяма приложимост – средна същностна опредметеност на икономическото явление (средна инверсна същностна опредметеност на икономическото явление) AK(–)fe и пределна същностна опредметеност на икономическото явление (пределна инверсна същностна опредметеност на икономическото явление) MK(–)fe.

СЪЩНОСТНА ОПРЕДМЕТЕНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ (essential objectificativity of the economic phenomenon) (ки) – във:
инверсна същностна опредметеност на икономическото явление (същото
като същностна опредметеност на икономическото явление);
пределна инверсна същностна опредметеност на икономическото явление (същото като пределна същностна опредметеност на икономическото
явление);
пределна същностна опредметеност на икономическото явление;
средна инверсна същностна опредметеност на икономическото явление
(същото като средна същностна опредметеност на икономическото явление);
средна същностна опредметеност на икономическото явление;
същностна опредметеност на икономическото явление.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНА ПОТРЕБИТЕЛНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (essential consumption economic system) (*) – такава потребителна икономическа
система Srsr ((ecec))z ( ec ) , чиито потребителни икономически ингредиенти (потребителният икономически ресурс r(ec) и потребителният икономически резултат
z(ec)) са едновременно с това и икономически същности, т.е. ако от своя страна те участвуват и като същностни икономически ингредиенти (essential
ecomomic ingredients) в някакви същностно-стратифицирани икономически
системи и в това си качество съответно са същностен потребителен икономически ресурс* (essential consumption economic resource) [същностно ресурсно потребително икономическо богатство* (essential resource consumption
economic wealth)] и същностен потребителен икономически резултат*
(essential consumption economic result) [същностно резултатно потребително икономическо богатство* (essential resultive consumption economic
wealth)]. Тя е една от разновидностите на същностната икономическа система.

СЪЩНОСТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (essential productivity of the economic resource) (ки) – във:
интегрална същностна производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
пределна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
пределна същностна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
средна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
средна същностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна производствена резултатна производителност на икономически ресурс;
текуща същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс).
СЪЩНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(essential production economic system) (*) – такава производствена икономическа система Srsr ((epep))z ( ep ) , чиито производствени икономически ингредиенти (производственият икономически ресурс r(ep) и производственият икономически
резултат z(ep)) са едновременно с това и икономически същности, т.е. ако от
своя страна те участвуват и като същностни икономически ингредиенти
(essential ecomomic ingredients) в някакви същностно-стратифицирани икономически системи и в това си качество съответно са същностен производствен икономически ресурс* (essential production economic resource) [същностно
ресурсно производствено икономическо богатство* (essential resource
production economic wealth)] и същностен производствен икономически резултат* (essential production economic result) [същностно резултатно производствено икономическо богатство* (essential resultive production
economic wealth)]. Разновидност е на същностната икономическа система.

СЪЩНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (essential production productivity of the economic
resource) (ки) – във:
интегрална същностна производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
пределна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
средна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------текуща същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс).
СЪЩНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ (essential production costness of the economic result) (ки)
– във:
интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
пределна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
текуща същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат).
СЪЩНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕЗУЛТАТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС* (essential production resultive
productivity of the economic resource) (подразбира се – на същностния производствен икономически ресурс) (*) – икономическа величина Pr(e)z(e).(p), която
показва какъв размер същностен производствен икономически резултат*
(essential production economic result) [чиято обща величина е z(e)(p)] при имплицитно-насочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srzrs..esfe..(pp ) и при експлицитно-насочено-дефинираната диспозиционef .( p )
на производствена икономическа система Srzrs..es
[и двете разновидности на
.p

диспозиционната производствена икономическа система* (dispositional
production economic system)] се индуцира (се създава, се твори) от (респ. съответствува на) единица същностен производствен икономически ресурс*
(essential production economic resource) [чиято обща величина е r(e)(p)] при съef .( p )
щите тези системи Srzrs..esfe..(pp ) и Srzrs..es
. p . Може да се разглежда още като свойство
на същностния икономически ресурс на същностната насочено-дефинирана
производствена икономическа система* (essential purposely-defined produc-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tion economic system) Srrs((ee)).z (pe ).( p ) (последната е подсистема на системите
ef .( p )
Srsrz..esfe..(pp ) и Srzrs..es
. p ) с някаква интензивност да създава (или да изисква наличие-

то на) определен неин същностен феноменен икономически резултат. Тя е
едно от проявленията на икономическата производителност изобщо и е разновидност на по-общите понятия за същностна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс и изходна креативност
на входния икономически ингредиент.
В процеса на производството същностната резултатна производителност
Pr(e)z(e).(p) се проявява като същностна продуктова производителност на
икономическия фактор* (essential product productivity of the economic factor)
Px(e)q(e).(p) (последната като разновидност на продуктовата производителност
на икономическия фактор) [в т.ч. и като същностна продуктова производителност на физическия икономически фактор* (essential product productivity of the physical economic factor) Ph(e)q(e).(p) и същностна продуктова производителност на трудовия икономически фактор* (essential product productivity of the labour economic factor) Pl(e)q(e).(p)]. Частни случаи на същностната продуктова производителност на икономическия фактор са полезностната производствена продуктова принаденост на стойностния икономически фактор* (utility production product surplusness of the value economic factor) Mx(v)q(u).(p)
[т.е. полезностната производствена продуктова производителност на
стойностния икономически фактор* (utility production product productivity
of the value economic factor) Px(v)q(u).(p)] и стойностната производствена продуктова принаденост на полезностния икономически фактор* (value production product surplusness of the utility economic factor) Mx(u)q(v).(p) [т.е.
стойностната производствена продуктова производителност на полезностния икономически фактор* (value production product productivity of the
utility economic factor)] Px(u)q(v).(p) (вж. специфично-ценностна имплицитнонасочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система).
Същностната производствена резултатна производителност на икономическия
ресурс има две разновидности с по-голяма приложимост – средна същностна
производствена резултатна производителност на икономическия ресурс
APr(e)z(e).(p) и пределна същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс MPr(e)z(e).(p).
Когато се приложи критерият на ингредиентната икономическа акумулативност, се конституират (1) текуща същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс* (flowing essential production
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------resultive productivity of the economic resource) P(X)r(e)z(e).(p) – тя показва какъв
текущ същностен производствен икономически резултат* (flowing essential production economic result) в диспозиционната производствена икономическа система се индуцира (се създава, се твори) от (респ. съответствува на)
единица текущ същностен производствен икономически ресурс* (flowing
essential production economic resource), и (2) интегрална същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс* (integral essential production resultive productivity of the economic resource) [същото
като капиталова същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс* (captal essential production resultive productivity of the economic resource)] P(Y)r(e)z(e).(p) – тя показва какъв текущ същностен
производствен икономически резултат в диспозиционната производствена
икономическа система се индуцира (се създава, се твори) от (респ. съответствува на) единица интегрален същностен производствен икономически ресурс* (integral essential production economic resource) (вж. текущи икономически блага и интегрални икономически блага).
Когато се приложи ингредиентната икономическа изразимост, се конституират ценностна същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс* (worth essential production resultive
productivity of the economic resource) Pr(e)z(e).(pw), стойностна същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс*
(value essential production resultive productivity of the economic resource)
Pr(e)z(e).(pv), полезностна същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс* (utility essential production resultive
productivity of the economic resource) Pr(e)z(e).(pu), специфична същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс*
(specific essential production resultive productivity of the economic resource)
Pr(e)z(e).(ps), натурална същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс* (natural essential production resultive
productivity of the economic resource) Pr(e)z(e).(pn), трудово-изразена същностна
производствена резултатна производителност на икономическия ресурс*
(labourly-expressed essential production resultive productivity of the economic
resource) Pr(e)z(e).(pl), парично-изразена същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс* (monetarly-expressed
essential production resultive productivity of the economic resource) Pr(e)z(e).(pm) и
други.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс* (individual essential
production resultive productivity of the economic resource) P(I)r(e)z(e).(p), фирмена
същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс* (firm essential production resultive productivity of the economic
resource) P(F)r(e)z(e).(p), обществена същностна производствена резултатна
производителност на икономическия ресурс* (social essential production
resultive productivity of the economic resource) P(S)r(e)z(e).(p) и други.

СЪЩНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕЗУЛТАТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (essential production resultive
productivity of the economic resource) (ки) – във:
интегрална същностна производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
пределна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
средна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
текуща същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс).
СЪЩНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ* (essential production resource costness of
the economic result) (подразбира се – на същностния производствен икономически резултат) (*) – икономическа величина Bz(e)r(e).(p), която показва какъв
същностен производствен икономически ресурс* (essential production
economic resource) [чиято обща величина е r(e)(p)] при имплицитнопротивонасочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srszr..esfe..(pp ) и при експлицитно-противонасочено-дефинираната диспозиционна производствена икономическа система Srszr..esef ..(p p ) [и двете разновидности на диспозиционната производствена икономическа система*
(dispositional production economic system)] се поглъща (се абсорбира) от (респ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------съответствува на) единица същностен производствен икономически резултат* (essential production economic result) [чиято обща величина е z(e)(p)] при
същата тези системи Srszr..esfe..(pp ) и Srszr..esef ..(p p ) . Може да се разглежда още като свойство на същностния производствен икономически резултат на същностната
проитвонасочено-дефинирана производствена икономическа система*
(essential counterposely-defined production economic system) Srsz ((ee)).r (pe ).( p ) (последната е подсистема на системите Srszr..esfe..(pp ) и Srszr..esef ..(p p ) ) с някаква интензивност
да поглъща (или да изисква наличието на) определен същностен производствен икономически ресурс. Тя е едно от проявленията на икономическата разходност изобщо и е разновидност на по-общите понятия за същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат и входна
абсорбционност на изходния икономически ингредиент.
В процеса на производството същностната ресурсна разходност на икономическия резултат Bz(e)r(e).(p) се проявява като същностна факторна разходност на икономическия продукт* (essential factor costness of the economic
product) Bq(e)x(e).(p) (последната като разновидност на факторната разходност
на икономическия продукт) [в т.ч. и като същностна физическо-факторна
разходност на икономическия продукт* (essential physically-factor costness of
the economic product) Bq(e)h(e).(p) и същностна трудово-факторна разходност
на икономическия продукт* (essential labourly-factor costness of the economic
product) Bq(e)l(e).(p)]. Частен случай на същностната факторна разходност на икономическия продукт е производствената стойностна присвоеност на икономическата полезност* (production value appropriativity of the economic
utility) [което е същото като производствена стойностна разходност на
икономическата полезност* (production value costness of the economic utility)]. Същностната производствена ресурсна разходност на икономическия резултат има две разновидности с по-голяма приложимост – средна същностна
производствена ресурсна разходност на икономическия резултат ABz(e)r(e).(p) и
пределна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия
резултат MBz(e)r(e).(p).
Когато се приложи критерият на ингредиентната икономическа акумулативност, се конституират (1) текуща същностна производствена ресурсна
разходност на икономическия резултат* (flowing essential production resource
costness of the economic result) B(X)z(e)r(e).(p) – тя показва какъв текущ същностен производствен икономически ресурс* (flowing essential production
economic resource) в диспозиционната производствена икономическа система
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------се поглъща (се абсорбира) от (респ. съответствува на) единица текущ същностен производствен икономически резултат* (flowing essential production
economic result), и (2) интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат* (integral essential production resource
costness of the economic result) [същото като капиталова същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат* (capital essential production resource costness of the economic result)] B(Y)z(e)r(e).(p) – тя показва
какъв интегрален същностен производствен икономически ресурс* (integral
essential production economic resource) в диспозиционната производствена икономическа система се ангажира (се абсорбира) от (респ. съответствува на)
единица текущ същностен производствен икономически резултат (вж. текущи
икономически блага и интегрални икономически блага).
Когато се приложи ингредиентната икономическа изразимост, се конституират ценностна същностна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат* (worth essential production resource costness of the
economic result) Bz(e)r(e).(pw), стойностна същностна производствена ресурсна
разходност на икономическия резултат* (value essential production resource
costness of the economic result) Bz(e)r(e).(pv), полезностна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат* (utility essential
production resource costness of the economic result) Bz(e)r(e).(pu), специфична същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат*
(specific essential production resource costness of the economic result) Bz(e)r(e).(ps),
натурална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат* (natural essential production resource costness of the economic
result) Bz(e)r(e).(pn), трудово-изразена същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат* (labourly-expressed essential production
resource costness of the economic result) Bz(e)r(e).(pl), парично-изразена същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат*
(monetarly-expressed essential production resource costness of the economic result)
Bz(e)r(e).(pm) и други.
Според критерия на ингредиентната общностна икономическа обхватност се разграничават индивидуална същностна производствена ресурсна
разходност на икономическия резултат* (individual essential production
resource costness of the economic result) B(I)z(e)r(e).(p), фирмена същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат* (firm
essential production resource costness of the economic result) B(F)z(e)r(e).(p), обществена същностна производствена ресурсна разходност на икономическия
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------резултат* (social essential production resource costness of the economic result)
B(S)z(e)r(e).(p) и други.
СЪЩНОСТНА ПРОИЗВОДСТВЕНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА
ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ (essential production resource costness of the
economic result) (ки) – във:
интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
пределна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
текуща същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат).
СЪЩНОСТНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕЗУЛТАТ
(essential costness of the economic result) (ки) – във:
интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
пределна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
текуща същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат).
СЪЩНОСТНА РЕЗУЛТАТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (essential resultive productivity of the economic resource)
(подразбира се – на възпроизводствения икономически ресурс) (*) – икономическа величина Pr(f)z(f), която показва какъв същностен възпроизводствен икономически резултат* (essential reproductional economic result) [чиято обща
величина е z(e)] при същностната възпроизводствена икономическа система
Srsr ((ee))z ( e ) се индуцира (се създава, се твори) от (респ. съответствува на) единица
същностен възпроизводствен икономически ресурс* (essential reproductional
economic resource) [чиято обща величина е r(e)] при същата тази възпроизводствена икономическа система Srsr ((ee))z ( e ) . Може да се разглежда още като свойство
на икономическия ресурс на същностната възпроизводствена икономическа
система с някаква интензивност да създава (или да изисква наличието на) определен неин икономически резултат. Едно от проявленията на икономическата производителност изобщо. Същностната резултатна производителност
Pr(e)z(e) на икономическия ресурс е реализация на същностенния възпроизводствен икономически оператор* (essential reproductional economic operator)
Pr(e)z(e) и е разновидност на по-общото понятие за изходна креативност на
входния икономически ингредиент. Резултатната производителност Pr(e)z(e) има
две разновидности с по-голяма приложимост – средна същностна резултатна
производителност на икономическия ресурс APr(f)z(f) и пределна същностна резултатна производителност на икономическия ресурс BPr(f)z(f).
Когато се приложи критерият на ингредиентната икономическа акумулативност, се конституират текуща същностна резултатна производителност на икономическия ресурс (flowing essential resultive productivity of the
economic resource) P(X)r(e)z(e) и интегрална същностна резултатна производителност на икономическия ресурс (integral essential resultive productivity of
the economic resource) P(Y)r(e)z(e) (вж. текущи икономически блага и интегрални
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически блага). Когато се приложи ингредиентната икономическа изразимост, се конституират специфична същностна резултатна производителност на икономическия ресурс* (specific essential resultive productivity of
the economic resource) Pr(e)z(e).(s), натурална същностна резултатна производителност на икономическия ресурс* (natural essential resultive productivity of
the economic resource) Pr(e)z(e).(n), трудово-изразена същностна резултатна
производителност на икономическия ресурс* (labourly-expressed essential
resultive productivity of the economic resource) Pr(e)z(e).(l), парично-изразена същностна резултатна производителност на икономическия ресурс* (monetarly-expressed essential resultive productivity of the economic resource) Pr(e)z(e).(m) и
други.
СЪЩНОСТНА РЕЗУЛТАТНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РЕСУРС (essential resultive productivity of the economic resource)
(ки) – във:
интегрална същностна производствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс);
същностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
пределна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
пределна същностна резултатна производителност на икономическия
ресурс;
средна същностна възпроизводствена резултатна производителност
на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс;
средна същностна резултатна производителност на икономическия ресурс;
същностна възпроизводствена резултатна производителност на икономическия ресурс (вж. имплицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс;
текуща същностна производствена резултатна производителност на
икономическия ресурс (вж. същностна производствена резултатна производителност на икономическия ресурс).
СЪЩНОСТНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РЕЗУЛТАТ* (essential resource costness of the economic result) (подразбира се –
на възпроизводствения икономически резултат) (*) – икономическа величина
Bz(e)r(e), която показва какъв същностен възпроизводствен икономически ресурс* (essential reproductional economic resource) [чиято обща величина е r(e)]
при същностната възпроизводствена икономическа система Srsr ((ee))z ( e ) се поглъща (се абсорбира) от (респ. съответствува на) единица същностен възпроизводствен икономически резултат* (essential reproductional economic result)
[чиято обща величина е z(e)] при същата тази система. Може да се разглежда
още като свойство на същностния икономически резултат на същностната възпроизводствена икономическа система с някаква интензивност да поглъща
(или да изисква наличието на) определен същностен икономически ресурс.
Едно от проявленията на икономическата разходност изобщо. Същностната
ресурсна разходност Bz(e)r(e) на икономическия резултат е разновидност на пообщото понятие входна абсорбционност на изходния икономически ингредиент и от своя страна има две разновидности с по-голяма приложимост –
средна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат и пределна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат.
Когато се приложи критерият на ингредиентната икономическа акумулативност, се конституират текуща същностна ресурсна разходност на икономическия резултат* (flowing essential resource costness of the economic
result) B(X)z(e)r(e) и интегрална същностна ресурсна разходност на икономическия резултат* (integral essential resource costness of the economic result)
B(Y)z(e)r(e) (вж. текущи икономически блага и интегрални икономически блага).
Когато се приложи ингредиентната икономическа изразимост, се конституират специфична същностна ресурсна разходност на икономическия резултат* (specific essential resource costness of the economic result) Bz(e)r(e).(s), натурална същностна ресурсна разходност на икономическия резултат*
(natural essential resource costness of the economic result) Bz(e)r(e).(n), трудовоизразена същностна ресурсна разходност на икономическия резултат*
(labourly-expressed essential resource costness of the economic result) Bz(e)r(e).(l), па-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рично-изразена същностна ресурсна разходност на икономическия резултат* (monetarly-expressed essential resource costness of the economic result)
Bz(e)r(m).(s) и други.
СЪЩНОСТНА РЕСУРСНА РАЗХОДНОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ
РЕЗУЛТАТ (essential resource costness of the economic result) (ки) – във:
интегрална същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност
на икономическия резултат);
пределна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
пределна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
пределна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
средна същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
средна същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
същностна възпроизводствена ресурсна разходност на икономическия
резултат (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат;
същностна ресурсна разходност на икономическия резултат;
текуща същностна производствена ресурсна разходност на икономическия резултат (вж. същностна производствена ресурсна разходност на
икономическия резултат).
СЪЩНОСТНА РЕСУРСНО-СУБСТАНЦИАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА* (essential resource-substantial economic system) – вж. ресурсносубстанциална икономика и ресурсно-субстанциална икономическа система.
СЪЩНОСТНА СТРАТИФИКАЦИОННОСТ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
СИСТЕМА* (essential stratificationality of the economic system), същностна
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа стратификационност, – вж. същностно-стратифицирана
икономическа система.
СЪЩНОСТНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИ* (essential economic
ingedients) – вж. същностна икономическа система.
СЪЩНОСТНО ИКОКОРЕНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ* (essential ecocorenomic content) – вж. икокореномическа същина и икокореномическо
проявление.
СЪЩНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (essential economic
wealth) – вж. икономическо богатство, ценностно икономическо богатство,
същностно-стратифицирана икономическа система и икономическа същина
и икономическо проявление.
СЪЩНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО ЗНАНИЕ* (essentialitical economic cognition) – вж. икономическа трансценденталност.
СЪЩНОСТНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ* (essential economic
content) – вж. икономическа същина и икономическо проявление.
СЪЩНОСТНО
ИКОРЕНОМИЧЕСКО
СЪДЪРЖАНИЕ*
(essential
ecorenomic content) – вж. икореномическа същина и икореномическо проявление.
СЪЩНОСТНО ИКОТЕХНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ* (essential
ecotechnomic content) – вж. икотехномическа същина и икотехномическо проявление.
СЪЩНОСТНО ИКОУНИРЕНОМИЧЕСКО СЪДЪРЖАНИЕ* (essential
ecounirenomic content) – вж. икоуниреномическа същина и икоуниреномическо
проявление.
СЪЩНОСТНО ИНТЕНЗИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО ЯВЛЕНИЕ* (essential intensioning of the economic phenomenon), диспозиционно
икономическо интензиониране, (*) – преобразуване (трансформиране) на
икономическото явление (респ. на съвкупност от икономически явления) в
икономическа същност; икономически процес на разпредметяване на икономическото явление в икономическа същност; процедура, която дава отговор на
въпроса каква икономическа същност е опредметена в дадено (зададено) ико70

1054

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЧЛЕНЯВАНЕ (КД)
до СЮРЕКЦИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическо явление (или в съвкупност от икономически явления); действие,
обратно на диспозиционното икономическо опредметяване. То е една от разновидностите на икономическото интензиониране. Представлява икономическо преобразование в някаква елементарна същностно-стратифицирана икономическа система (вж. и същностно-стратифицирана икономическа система), която е имплицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (implicitly-defined dispositional economic system) [същото като имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана икономическа система*
(implicitly-defined essentially-stratified economic system)] (вж. имплицитнодефинирана ингредиентна икономическа система). При нея икономическото
явление изпълнява ролята на входен икономически ингредиент, а икономическата същност – ролята на изходен икономически ингредиент. Може да се разглжда и като икономическо преобразовение в експлицитно-дефинирана диспозиционна икономическа система* (explicitly-defined dispositional economic
system) [същото като експлицитно-дефинирана същностно-стратифицирана икономическа система* (exmplicitly-defined essentially-stratified
economic system)] (вж. експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа
система), при която икономическото явление изпълнява ролята на изходен
икономически ингредиент, а икономическата същност – ролята на входен икономически ингредиент. Вж. същностна интензивност на икономическото явление, полезностно интензиониране на икономическите продукти и стойностно интензиониране на икономическите продукти.

СЪЩНОСТНО-ЕКВИВАЛЕНТНО ЗАМЕСТВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЯВЛЕНИЯ (economic phenomena essentially-equivalent substitution) (ки)
– във:
пределна норма на същностно-еквивалентното заместване на икономическите явления.
СЪЩНОСТНО-ЕКСПЛИЦИРАЩА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (essentially-expliciting economic system) – вж. начална същностностратифицирана икономическа система.
СЪЩНОСТНО-МНОГОСТРАТНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (essentially-multistrata economic system) – същото като същностностратифицирана икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕДИЕНТИФИКАТ* (essentially-stratificational economic ingredientificate) – същото като икономически диспозификат.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (essentially-stratificational economic operator) – вж. същностностратифицирана икономическа система.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (essentially-stratificational economic operator) (ки) – във:
инверсен същностно-стратификационен икономически оператор (вж.
инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
интегрален инверсен същностно-стратификационен икономически
оператор (вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
интегрален начален същностно-стратификационен икономически
оператор (вж. начална същностно-стратифицирана икономическа система);
интегрален същностно-стратификационен икономически оператор
линеен инверсен същностно-стратификационен икономически оператор (вж. инверсна същностно-стратификационна икономическа система);
линеен начален същностно-стратификационен икономически оператор (вж. начална същностно-стратифицирана икономическа система);
начален същностно-стратификационен икономически оператор (вж.
начална същностно-стратифицирана икономическа система);
пропорционален инверсен същностно-стратификационен икономически оператор (вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа
система);
пропорционален начален същностно-стратификационен икономически оператор (вж. начална същностно-стратифицирана икономическа система);
пропорционален същностно-стратификационен икономически оператор;
същностно-стратификационен икономически оператор (вж. същностно-стратифицирана икономическа система).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОЦЕС*
(essentially-stratificational economic process) – вж. същностно-стратифицирана
икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ* (essentially-stratificational absorptive economic
elasticity) (*) – относителна икономическа величина, която при постоянни
други условия показва с колко процента се променя входният икономически
ингредиент на същностно-стратификационната икономическа система
[входният същностно-стратификационен икономически ингредиент*
(input essentially-stratificational economic ingredient)] при един процент промяна
на изходния икономически ингредиент на същата система [на изходния същностно-стратификационен икономическия ингредиент* (output essentiallystratificational economic ingredient)]; едно от проявленията и един от измерителите на същностно-стратификационната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на същностно-стратификационната икономическа еластичност. Тя е частен случай на стратификационната абсорбционна икономическа еластичност. Представлява съотношение между пределната същностно-стратификационна икономическа абсорбционност*
(marginal essentially-stratificational economic absorptivity) (същото като пределна
икономическа заетост) и средната същностно-стратификационна икономическа абсорбционност* (average essentially-stratificational economic
absorptivity) (същото като средна икономическа заетост) при разглежданата
икономическа система. Така че тя е съотношението между пределната и
средната икономическа интензивност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (essentially-stratificational absorptive economic
elasticity) (ки) – във:
същностно-стратификационна абсорбционна икономическа еластичност;
същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа еластичност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (essentially-stratificational absorptive
economic sensitivity) – същото като същностно-стратифицирана икономическа абсорбционност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (essentially-stratificational absorptive
economic sensitivity) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна същностно-стратификационна абсорбционна икономическа
чувствителност (същото като пределна същностно-стратификационна икономическа абсорбционност);
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност (същото като пределна същностностратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност);
средна същностно-стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратификационна икономическа абсорбционност);
средна същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна
икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност);
същностно-стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратифицирана икономическа абсорбционност);
същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа абсорбционност).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ВХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА
ИЗОИНГРЕДИЕНТА* (essentially-stratificational input economic isoingredient)
– същото като феноменна икономическа изокванта.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ВХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА
ИЗОКВАНТА* (essentially-stratificational input economic isoquant) – същото
като феноменна икономическа изокванта.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ* (essentiallystratificational reproductional absorptive elasticity) (*) – относителна икономическа величина, която при постоянни други условия показва с колко процента
се променя входният икономически ингредиент на същностностратификационната възпроизводствена икономическа система [входният
същностно-стратификационен възпроизводствен икономически ингредиент* (input essentially-stratificational reproductional economic ingredient)] при
един процент промяна на изходния икономически ингредиент на същата система [на изходния същностно-стратификационен възпроизводствен икономическия ингредиент* (output essentially-stratificational reproductional eco74
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------nomic ingredient)]; едно от проявленията и един от измерителите на същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на същностно-стратификационната възпроизводствена икономическа еластичност. Представлява съотношение между
пределната същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност* (marginal essentially-stratificational reproductional economic absorptivity) (същото като пределна икономическа натовареност) и
средната същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност* (average essentially-stratificational reproductional economic
absorptivity) (същото като средна икономическа натовареност) при разглежданата икономическа система. Така че тя е е съотношението между пределната
и средната икономическа натовареност.

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (essentiallystratificational reproductional absorptive economic sensitivity) – същото като същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа абсорбционност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА АБСОРБЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (essentiallystratificational reproductional absorptive economic sensitivity) (ки) – във:
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност (същото като пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност);
средна същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна
икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност);
същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа абсорбционност).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА АБСОРБЦИОННОСТ* (essentially-stratificational reproductional economic absorptivity), същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност, (*) – абсолютна
икономическа величина, която показва какъв размер входен икономически ингредиент на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин изходен икономически
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ингредиент. Същото като икономическа натовареност. Тя е едно от проявленията и един от измерителите на същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност
съвместно на икономическата абсорбционност и същностно-стратификационната възпроизводствена икономическата чувствителност. Може да
се разглежда още като свойство на абсолютна абсорбционна реагируемост на
същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система. В
зависимост от начина, по който абсорбционността изразява реагируемостта се
различават средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност, което е същото като средна същностностратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност и като средна икономическа натовареност, и пределна същностностратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност, което
е същото като пределна същностно-стратификационна възпроизводствена
абсорбционна икономическа чувствителност и като пределна икономическа
натовареност. Средната същностно-стратификационна икономическа абсорбционност (средната икономическа натовареност) показва средно какъв размер
входен икономически ингредиент на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин
изходен икономически ингредиент (тя е частното между входния и изходния
икономически ингредиент). Пределната същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност (пределната икономическа натовареност) е нарастването на входния икономически ингредиент на същностностратифицираната възпроизводствена система, което отговоря (съответствува)
на единица нарастване на неин изходен икономически ингредиент (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на входния и изходния
икономически ингредиент).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА АБСОРБЦИОННОСТ (essentially-stratificational reproductional economic absorptivity) (ки) – във:
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност;
средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа
абсорбционност;
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ (essentially-stratificational reproductional economic attributivity) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ* (essentially-stratificational reproductional economic elasticity) (*) – икономическа еластичност при същностностратификационната възпроизводствена икономическа система; относителна икономическа величина, която при постоянни други условия показва
какво е процентното изменение на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на същностно-стратификационната възпроизводствена икономическа система, съответствуващо (отговорящо) на един процент изменение
на друг тип неин икономически ингредиент (входен или изходен); едно от
проявленията и един от измерителите на същностно-стратификационната
възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост. В зависимост
на посоката на системното въздействие между двата типа същностностратификационни възпроизводствени икономически ингредиенти*
(essentially-stratificational reproductional economic ingredients) се различават
същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа
еластичност и същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа еластичност. Същностно-стратификационната възпроизводствена креативна икономическа еластичност показва с колко процента се
променя изходният същностно-стратификационен възпроизводствен
икономическия ингредиент* (output essentially-stratificational reproductional
economic ingredient) при един процент промяна на входния същностностратификационен възпроизводствен икономически ингредиент* (input
essentially-stratificational reproductional economic ingredient) на разглежданата
система [тогава тя е съотношението между пределната същностностратификационна възпроизводствена икономическа креативност*
(marginal essentially-stratificational reproductional economic creativity) (същото
като пределна икономическа ефективност) и средната същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност* (average
essentially-stratificational reproductional economic creativity) (същото като средна
икономическа ефективност) при същата тази система, т.е. е съотношението
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------между пределната и средната икономическа ефективност]. Същностностратификационната възпроизводствена абсорбционна икономическа еластичност показва с колко процента се променя входният същностностратификационен възпроизводствен икономически ингредиент при един процент промяна на изходния същностно-стратификационен възпроизводствен
икономически ингредиент на разглежданата система [тогава тя е съотношението между пределната същностно-стратификационна възпроизводствена
икономическа абсорбционност* (marginal essentially-stratificational reproductional economic absorptivity) (същото като пределна икономическа натовареност) и средната същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност* (average essentially-stratificational reproductional
economic absorptivity) (същото като средна икономическа натовареност) при
същата тази система, т.е. е съотношението между пределната и средната икономическа натовареност].

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (essentially-stratificational reproductional economic elasticity) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа еластичност;
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа еластичност;
същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа еластичност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ (essentially-stratificational reproductional
economic impactness) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа импактност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА КРЕАТИВНОСТ* (essentially-stratificational reproductional economic creativity), същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност, (*) – абсолютна икономическа величина, която показва какъв размер изходен икономически ингредиент на
същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система
отговоря (съответствува) на единица неин входен икономически ингредиент.
78

1062

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЧЛЕНЯВАНЕ (КД)
до СЮРЕКЦИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Същото като икономическа ефективност. Тя е едно от проявленията и един от
измерителите на същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност съвместно на икономическата креативност и същностно-стратификационната възпроизводствена икономическата чувствителност. Може да се разглежда още като
свойство на абсолютна креативна реагируемост на същностностратифицираната възпроизводствена икономическа система. В зависимост от
начина, по който креативността изразява реагируемостта се различават средна
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност, което е същото като средна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност и като средна икономическа ефективност, и пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност, което е същото като пределна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност и като пределна икономическа ефективност. Средната същностностратификационна възпроизводствена икономическа креативност (средната
икономическа ефективност) показва средно какъв размер изходен икономически ингредиент на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин входен икономически ингредиент (тя е частното между изходния и входния икономически ингредиент). Пределната същностно-стратификационната възпроизводствена
икономическа чувствителност (пределната икономическа ефективност) е
нарастването на изходния икономически ингредиент на същностно-стратифицираната възпроизводствена система, което отговоря (съответствува) на
единица нарастване на неин входен икономически ингредиент (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на изходния и входния икономически ингредиент).

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА КРЕАТИВНОСТ (essentially-stratificational reproductional economic creativity) (ки) – във:
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност;
средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа
креативност;
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност.
79
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ* (essentially-stratificational reproductional economic invertibility) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа обратимост.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ (essentially-stratificational reproductional economic reactibility) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
(essentially-stratiИКОНОМИЧЕСКА
ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ*
ficational reproductional economic transformationality) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа трансформационност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (essentially-stratificational reproductional economic sensitivity) (*) – абсолютна икономическа величина, която
показва какъв размер на даден тип икономически ингредиент (изходен или
входен) на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа
система отговоря (съответствува) на единица неин икономически ингредиент
от друг тип (входен или изходен), респ. какво е изменението на икономическия
ингредиент от единия тип, което отговаря на единица изменение на икономическия ингредиент от другия тип. Тя е едно от проявленията и един от измерителите на същностно-стратификационната възпроизводствена ингредиентна
икономическа реагируемост, както и разновидност на икономическата чувствителност. Може да се разглежда още като свойство на абсолютна реагируемост на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система. В зависимост от начина, по който чувствителността изразява реагируемостта се различават (1) средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа чувствителност (в т.ч. средна същностностратификационна възпроизводствена икономическа креативност, което е
същото като средна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност и като средна икономическа ефективност, и средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономи80
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ческа абсорбционност, което е същото като средна същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност
и като средна икономическа натовареност) и (2) пределна същностностратификационна възпроизводствена икономическа чувствителност (в т.ч.
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа
креативност, което е същото като пределна същностно-стратификационна
възпроизводствена креативна икономическа чувствителност и като пределна
икономическа ефективност, и пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност, което е същото като пределна
същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност и като пределна икономическа натовареност). Средната същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа чувствителност показва средно какъв размер на даден тип икономически ингредиент
(изходен или входен) на същностно-стратифицираната възпроизводствена
икономическа система отговоря (съответствува) на единица неин икономически ингредиент от друг тип (входен или изходен). Пределната същностностратификационна възпроизводствена икономическа чувствителност е нарастването на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на същностно-стратифицираната възпроизводствена система, което отговоря (съответствува) на единица нарастване на неин икономически ингредиент от друг
тип (входен или изходен) (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на двата типа икономически ингредиенти).
В зависимост от посоката на системното въздействие между двата типа
икономически ингредиенти (между входния и изходния) се различават (1)
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност (същото като същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност и като икономическа ефективност) и
(2) същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност (същото като същностно-стратификационна възпроизводствена
абсорбционна икономическа чувствителност и като икономическа натовареност). Същностно-стратифиационната възпроизводствена икономическата
креативност (икономическата ефективност) (в т.ч. средната и пределната същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност) показва какъв размер изходен икономически ингредиент отговоря (съответствува)
на единица входен икономически ингредиент на същностно-стратифицираната
възпроизводствена икономическа система. Обратно на това, същностностратификационната възпроизводствена икономическа абсорбционност (ико81
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------номическата натовареност) (в т.ч. средната и пределната същностностратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност) показва
какъв размер входен икономически ингредиент отговоря (съответствува) на
единица изходен икономически ингредиент.

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (essentially-stratificational reproductional economic sensitivity) (ки) – във:
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност (същото като пределна същностностратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност);
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа чувствителност;
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна
икономическа чувствителност (същото като пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
средна същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна
икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност);
средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа
чувствителност;
средна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна
икономическа чувствителност (същото като средна същностностратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа абсорбционност);
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа чувствителност;
същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ* (essentiallystratificational reproductional ingrediental economic attributivity) – вж. ингредиентна икономическа атрибутивност.
82
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ* (essentially-stratificational reproductional ingrediental economic impactness) (*) – наличие при
същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система на
външни икономически връзки (на външни икономически въздействия, в т.ч. на
входни и изходни икономически въздействия); взаимозависимост на функционирането на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа
система с околната среда; една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа импактност и едно от проявленията на ингредиентната икономическа абстрахируемост. Това означава, че същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система се характеризира с наличието и въздействието на входни същностно-стратификационни възпроизводствени икономически ингредиенти* (input essentially-stratificational reproductional economic
ingredients) [представляват форма на проявление на входното същностностратификационно възпроизводствено икономическо богатство* (input
essentially-stratificational reproductional economic wealth)] и изходни същностно-стратификационни възпроизводствени икономически ингредиенти*
(output essentially-stratificational reproductional economic ingredients) [представляват форма на проявление на изходното същностно-стратификационно
възпроизводствено икономическо богатство* (output essentially-stratificational reproductional economic wealth)]. В своята общност те образуват същностно-стратификационните възпроизводствени икономически ингредиенти* (essentially-stratificational reproductional economic ingredients) [представляват форма на проявление на същностно-стратификационото възпроизводствено икономическо богатство* (essentially-stratificational reproductional
economic wealth)].
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ* (essentially-stratificational reproductional ingrediental economic invertibility) (*) – възможност за
двояко интерпретиране и анализиране (и върху тази основа – за класифициране) на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система чрез смяна на местата на двата типа икономически ингредиенти (на
входния икономически ингредиент и изходния икономически ингредиент) (вж.
икономическа ингредиентност). Според критерия на ингредиентната икономическа обратимост разновидности на същностно-стратифицираната възпро83
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изводствена икономическа система са зададената същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система* (given essentiallystratified reproductional economic system), началната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система* (initial essentiallystratified reproductional economic system) и инверсната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система* (inverse essentiallystratified reproductional economic system) (вж. ингредиентна икономическа абстрахируемост и ингредиентна икономическа класифицируемост).

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ* (essentially-stratificational reproductional ingrediental economic reactibility) (*) – свойство на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система да реагира по определен начин на външните икономически въздействия [на същностно-стратификационните възпроизводствени икономически ингредиенти* (essentially-stratificational reproductional economic ingredients) – последните са форма на проявление на същностно-стратификационното възпроизводствено икономическо богатство* (essentially-stratificational reproductional economic wealth)]. Представлява една от съставките на ингредиентната
икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната
икономическа реагируемост и едно от проявленията на ингредиентната икономическа абстрахируемост. Тя е и още съвкупност от икономически величини (респ. от икономически показатели), чрез които се измерва реагирането на
същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа система. Значими сред тях са (1) същностно-стратификационната възпроизводствена
икономическа чувствителност [в т.ч. средната същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа чувствителност* (average
essentially-stratificational reproductional economic sensitivity) и пределната
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа чувствителност* (marginal essentially-stratificational reproductional economic
sensitivity)] и (2) същностно-стратификационната възпроизводствена икономическа еластичност, най-вече в условията на линейни икономически преобразования. Разновидности на същностно-стратификационната икономическа
чувствителност са (1) същностно-стратификационната възпроизводствена
икономическа креативност (което е същото като икономическа ефективност)
(в т.ч. средната същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност, което е същото като средна икономическа ефективност, и
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределната същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа
креативност, което е същото като пределна икономическа ефективност) и (2)
същностно-стратификационната възпроизводствена икономическа абсорбционност (което е същото като икономическа натовареност) (в т.ч. средната
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност, което е същото като средна икономическа натовареност, и пределната същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност, което е същото като пределна икономическа натовареност).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ* (essentially-stratificational reproductional ingrediental economic transformationality) (*) –
свойство на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономическа
система да трансформира (да преобразува) входните същностно-стратификационни възпроизводствени икономически ингредиенти* (input essentially-stratificational reproductional economic ingredients) [те са форма на проявление на входното същностно-стратификационно възпроизводствено
икономическо богатство* (input essentially-stratificational reproductional
economic wealth)] в изходни същностно-стратификационни възпроизводствени икономически ингредиенти* (output essentially-stratificational
reproductional economic ingredients) [те са форма на проявление на изходното
същностно-стратификационно възпроизводствено икономическо богатство* (output essentially-stratificational reproductional economic wealth)], както и
обратното – да трансформира изходните във входни икономически ингредиенти от този тип; една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа трансформационност и едно от проявленията на ингредиентната икономическа абстрахируемост. Специфично за това свойство е наличието на същностностратификационно възпроизводствено икономическо преобразование*
(essentially-stratificational reproductional economic transformation), същностностратификационн възпроизводствено икономическо изображение* (essentially-stratificational reproductional economic mapping), същностно-стратификационен възпроизводствен икономически оператор* (essentially-stratificational reproductional economic operator) и същностно-стратификационно
възпроизводствено икономическо съответствие* (essentially-stratificational
reproductional economic correspondence).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (essentially-stratificational reproductional creative economic elasticity) (*) – относителна икономическа величина, която при постоянни други условия показва с колко процента се променя изходният икономически ингредиент на същностностратификационната възпроизводствена икономическа система [изходният
същностно-стратификационен възпроизводствен икономическия ингредиент* (output essentially-stratificational reproductional economic ingredient)] при
един процент промяна на входния икономически ингредиент на същата система [на входния същностно-стратификационен възпроизводствен икономически ингредиент* (input essentially-stratificational reproductional economic
ingredient)]; едно от проявленията и един от измерителите на същностностратификационната възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на същностно-стратификационната възпроизводствена икономическа еластичност. Представлява съотношение между
пределната същностно-стратификационна възпроизводствен икономическа креативност* (marginal essentially-stratificational reproductional economic creativity) (същото като пределна икономическа ефективност) и
средната същностно-стратификационна възпроизводствен икономическа
креативност* (average essentially-stratificational reproductional economic
creativity) (същото като средна икономическа ефективност) при разглежданата икономическа система. Така че тя е е съотношението между пределната и
средната икономическа ефективност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (essentially-stratificational reproductional creative economic sensitivity) – същото като същностностратификационна възпроизводствена икономическа креативност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА
ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА
КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (essentially-stratificational reproductional creative economic sensitivity) (ки) – във:
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна
икономическа чувствителност (същото като пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------средна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна
икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА
ИЗОИНГРЕДИЕНТА* (essentially-stratificational output economic isoingredient)
– същото като същностна икономическа изокванта.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИЗХОДНА ИКОНОМИЧЕСКА
ИЗОКВАНТА* (essentially-stratificational output economic isoquant) – същото
като същностна икономическа изокванта.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА АБСОРБЦИОННОСТ* (essentially-stratificational economic absorptivity), същностностратификационна абсорбционна икономическа чувствителност, абсорбционна икономическа диспозитивност, (*) – абсолютна икономическа величина, която показва какъв размер входен икономически ингредиент на същностно-стратифицираната икономическа система (феноменно икономическо богатство) отговоря (съответствува) на единица неин изходен икономически ингредиент (същностно икономическо богатство). Същото като икономическа опредметеност. Тя е едно от проявленията и един от измерителите
на същностно-стратификационната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност съвместно на икономическата абсорбционност и
същностно-стратификационната икономическата чувствителност. Представлява частен случай на стратификационната икономическа абсорбционност. Може да се разглежда още като свойство на абсолютна абсорбционна
реагируемост на същностно-стратифицираната икономическа система. В зависимост от начина, по който абсорбционността изразява реагируемостта се различават средна същностно-стратификационна икономическа абсорбционност, което е същото като средна същностно-стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност и като средна икономическа опредметеност, и пределна същностно-стратификационна икономическа абсорбционност, което е същото като пределна същностно-стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност и като пределна икономическа опредметеност. Средната същностно-стратификационна икономическа абсорб87
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ционност (средната икономическа заетост) показва средно какъв размер входен икономически ингредиент на същностно-стратифицираната икономическа
система отговоря (съответствува) на единица неин изходен икономически ингредиент (тя е частното между входния и изходния икономически ингредиент).
Пределната същностно-стратификационна икономическа абсорбционност
(пределната икономическа заетост) е нарастването на входния икономически
ингредиент на същностно-стратифицираната система, което отговоря (съответствува) на единица нарастване на неин изходен икономически ингредиент
(респ. е съотношението между диференциалните нараствания на входния и изходния икономически ингредиент).

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА АБСОРБЦИОННОСТ (essentially-stratificational economic absorptivity) (ки) – във:
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност;
пределна същностно-стратификационна икономическа абсорбционност;
средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа
абсорбционност;
средна същностно-стратификационна икономическа абсорбционност;
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност;
същностно-стратификационна икономическа абсорбционност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ (essentially-stratificational economic attributivity) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност);
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТ* (essentially-stratificational economic substitution) – същото
като взаимозаменяемост на икономическите явления.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ* (essentially-stratificational economic elasticity) (*) – икономическа
еластичност при същностно-стратификационната икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------относителна икономическа величина, която при постоянни други условия
показва какво е процентното изменение на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на същностно-стратификационната икономическа
система, съответствуващо (отговорящо) на един процент изменение на друг
тип неин икономически ингредиент (входен или изходен); едно от проявленията и един от измерителите на същностно-стратификационната ингредиентна икономическа реагируемост. Тя е частен случай на стратификационната
икономическа еластичност. В зависимост на посоката на системното въздействие между двата типа същностно-стратификационни икономически ингредиенти* (essentially-stratificational economic ingredients) се различават същностно-стратификационна креативна икономическа еластичност и същностно-стратификационна абсорбционна икономическа еластичност. Същностно-стратификационната креативна икономическа еластичност показва с колко
процента се променя изходният същностно-стратификационен икономическия ингредиент* (output essentially-stratificational economic ingredient) при
един процент промяна на входния същностно-стратификационен икономически ингредиент* (input essentially-stratificational economic ingredient) на
разглежданата система [тогава тя е съотношението между пределната същностно-стратификационна
икономическа
креативност*
(marginal
essentially-stratificational economic creativity) (същото като пределна икономическа интензивност) и средната същностно-стратификационна икономическа креативност* (average essentially-stratificational economic creativity)
(същото като средна икономическа интентзивност) при същата тази система,
т.е. съотношението между пределната и средната икономическа интензивност]. Същностно-стратификационната абсорбционна икономическа еластичност показва с колко процента се променя входният същностностратификационен икономически ингредиент при един процент промяна на
изходния същностно-стратификационен икономически ингредиент на разглежданата система [тогава тя е съотношението между пределната същностно-стратификационна икономическа абсорбционност* (marginal essentially-stratificational economic absorptivity) (същото като пределна икономическа
заетост) и средната същностно-стратификационна икономическа абсорбционност* (average essentially-stratificational economic absorptivity) (същото
като средна икономическа заетост) при същата тази система, т.е. съотношението между пределната и средната икономическа заетост].

89

1073

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЧЛЕНЯВАНЕ (КД)
до СЮРЕКЦИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (essentially-stratificational economic elasticity) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа еластичност;
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа еластичност;
същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа еластичност;
същностно-стратификационна икономическа еластичност;
същностно-стратификационна креативна икономическа еластичност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОИНГРЕДИЕНТА (essentially-stratificational economic isoingredient) (ки) – във:
същностно-стратификационна входна икономическа изоингредиента
(същото като феноменна икономическа изокванта);
същностно-стратификационна изходна икономическа изоингредиента
(същото като същностна икономическа изокванта);
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИЗОКВАНТА*
(essentially-stratificational
economic
isoquant),
същностностратификационна икономическа изоингредиента, (*) – икономическа
изокванта, конституирана в някаква същностно-стратифицирана икономическа система; установена (ситуирана) в същностно-стратифицирана икономическа система икономическа конфигурация на равното (еднаквото) икономическо количество, т.е. на равния, на постоянния икономически ингредиент, на
когото противостоящият икономически ингредиент е променливият икономически ингредиенти на същата система. Измененията на променливите икономически ингредиенти са взаимнопротивоположни по такъв начин, щото
техните въздействия (на измененията) върху постоянния ингредиент да се
компенсират взаимно и последният да остане непроменен. Значението на постоянния ингредиент е еднаквата икономическа оценка (дефинирана според някакъв критерий) на различните комбинации от променливи ингредиенти, които (комбинации) са представени от различните точки на една и съща изокванта
в същностно-стратифицирана икономическа система. Една част от същностностратификационните изокванти изразяват икономически отношения вътре в
дадена общностна икономическа единица на разглежданата същностностратифицирана икономическа система, а други – междуобщностни икономи90
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чески отношения в тази система (последното означава, че тогава изоквантите
изразяват икономически отношения вътре в общностна икономическа единица, която е от по-високо равнище на обобщение в сравнение с изходните общностни икономически единици). В икономическото пространство на променливите икономически ингредиенти се конституира семейство от същностностратификационни икономически изокванти, което съответства на множеството от допустими значения на постоянния икономически ингредиент в тази система.
Според икономическата ингредиентност алтернативни разновидности на
същностно-стратификационната икономическата изокванта са:
(1) същностно-стратификационната входна икономическа изокванта
(същото като същностно-стратификационна входна икономическа изоингредиента) – когато входният икономически ингредиент е променливият икономически ингредиент, т.е. е противостоящият икономически ингредиент на равния (на постоянния) икономически ингредиент; тя е входна изокванта, установена в същностно-стратифицирана икономическа система икономическа система; тя още е феноменна изосъщностна икономическа конфигурация (накратко – феноменна икономическа изокванта, феноменна икономическа изоингредиента);
(2) същностно-стратификационната изходна икономическа изокванта
(същото като същностно-стратификационна изходна икономическа изоингредиента) – когато изходният икономически ингредиент е променливият икономически ингредиент, т.е. е противостоящият икономически ингредиент на равния (на постоянния) икономически ингредиент; тя е изходна изокванта, установена в същностно-стратифицирана икономическа система икономическа
система; тя още е същностна изофеноменна икономическа конфигурация (накратко –същностна икономическа изокванта, същностна икономическа изоингредиента).
Според стратификационната си определеност същностно-стратифиационната икономическа изокванта може да бъде:
(1) икономическа изопродукта (economic isoproduct), в т.ч. ценностна
икономическа изопродукта* (worth economic isoproduct), полезностна икономическа изопродукта* (utility economic isoproduct), стойностна икономическа изопродукта* (value economic isoproduct) и т.н.;
(2) икономическа изофактора* (economic isofactor), в т.ч. ценностна
икономическа изофактора* (worth economic isofactor), полезностна иконо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мическа изофактора* (utility economic isofactor), стойностна икономическа
изофактора* (value economic isofactor) и т.н.;
(3) икономическа изокоста* (economic isocost), в т.ч. ценностна икономическа изокоста* (worth economic isocost), полезностна икономическа изокоста* (utility economic isocost), стойностна икономическа изокоста* (value
economic isocost) и т.н.;
(4) икономическа изорейта* (economic isorevenue), в т.ч. ценностна икономическа изорейта* (worth economic isorevenue), полезностна икономическа изорейта* (utility economic isorevenue), стойностна икономическа изорейта* (value economic isorevenue) и т.н.;
(5) икономическа изоценноста* (economic isoworth), в т.ч. продуктова
икономическа изоценноста* (product economic isoworth), факторна икономическа изоценноста* (factor economic isoworth), разходна икономическа
изоценноста* (cost economic isoworth), приходна икономическа изоценноста* (revenue isoworth) и т.н.;
(6) икономическа изополезноста* (economic isoutility), в т.ч. продуктова
икономическа изополезноста* (product economic isoutility), факторна икономическа изополезноста* (factor economic isoutility), разходна икономическа
изополезноста* (cost economic isoutility), приходна икономическа изополезноста* (revenue economic isoutility) и т.н.;
(7) икономическа изостойноста* (economic isovalue), в т.ч. продуктова
икономическа изостойноста* (product economic isovalue), факторна икономическа изостойноста* (factor economic isovalue), разходна икономическа
изостойноста* (cost economic isovalue), приходна икономическа изостойноста* (revenue economic isovalue) и т.н.
В зависимост от броя на видовете непостоянни (вариращи) икономически
ингредиенти, които са противостоящи (противолежащи) на равния (постоянния) ингредиент, се различават няколко частни случаи на същностностратификационната икономическа изокванта в качеството й на икономическа
конфигурация:
първо, същностно-стратификационна изоквантна икономическа линия* (essentially-stratificational isoquant economic line) [същото като същностно-стратификационна изоингредиентна икономическа линия* (essentiallystratificational isoingrediental economic line)] {в т.ч. същностностратификационна изоквантна икономическа права* (essentially-stratificational isoquant economic straight line) [същото като същностно-стратиикационна изоингредиентна икономическа права* (essentially-stratificational
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------isoingrediental economic straight line)] и същностно-стратификационна изоквантна икономическа крива* (essentially-stratificational resource-substantial
isoquant economic curve) [същото като същностно-стратификационна изоингредиентна икономическа крива* (essentially-stratificational isoingrediental
economic curve)]} – конституира се при два икономически ингредиента, противостоящи на постоянния ингредиент;
второ, същностно-стратификационна изоквантна икономическа повърхнина* (essentially-stratificational isoquant economic surface) [същото като
същностно-стратификационна изоингредиентна икономическа повърхнина* (essentially-stratificational isoingrediental economic surface)] {в т.ч. същностно-стратификационна изоквантна икономическа равнина* (essentiallystratiicational isoquant economic plane) [същото като същностно-стратификационна изоингредиентна икономическа равнина* (essentially-stratificational isoingrediental economic plane)] и същностно-стратификационна
изоквантна икономическа крива повърхнина* (essentially-stratificational
isoquant economic curved surface) [същото като същностно-стратификационна изоингредиентна икономическа крива повърхнина* (essentiallystratificational isoingrediental economic curved surface)]} – конституира се при
три икономически ингредиента, противостоящи на постоянния ингредиент;
трето, същностно-стратификационна изоквантна икономическа хиперповърхнина* (essentially-stratificational isoquant economic hypersurface) [същото като същностно-стратификационна изоингредиентна икономическа
хиперповърхнина* (essentially-stratificational isoingrediental economic hypersurface)] {в т.ч. същностно-стратификационна изоквантна икономическа хиперравнина* (essentially-stratificational isoquant economic hyperplane) [същото
като същностно-стратификационна изоингредиентна икономическа хиперравнина* (essentially-stratificational isoingrediental economic hyperplane)] и
същностно-стратификационна изоквантна икономическа крива хиперповърхнина* (essentially-stratificational isoquant economic curved hypersurface)
[същото като същностно-стратификационна изоингредиентна икономическа крива хиперповърхнина* (essentially-stratificational isoingrediental economic curved hypersurface)]} – конституира се при повече от три икономически
ингредиента, противостоящи на постоянния ингредиент.

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА
ВАНТА (essentially-stratificational economic isoquant) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-стратификационна входна икономическа изокванта (същото
като феноменна икономическа изокванта);
същностно-стратификационна изходна икономическа изокванта (същото
като същностна икономическа изокванта);
същностно-стратификационна икономическа изокванта.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ (essentially-stratificational economic impactness) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа импактност;
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа импактност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА КРЕАТИВНОСТ* (essentially-stratificational economic creativity), същностностратификационна креативна икономическа чувствителност, креативна
икономическа диспозитивност, (*) – абсолютна икономическа величина,
която показва какъв размер изходен икономически ингредиент на същностностратифицираната икономическа система (същностно икономическо богатство) отговоря (съответствува) на единица неин входен икономически ингредиент (феноменно икономическо богатство). Същото като икономическа
интензивност. Тя е едно от проявленията и един от измерителите на същностно-стратификационната ингредиентна икономическа реагируемост, както
и разновидност съвместно на икономическата креативност и същностностратификационната икономическата чувствителност. Представлява частен случай на стратификационната икономическа креативност. Може да се
разглежда още като свойство на абсолютна креативна реагируемост на
същностно-стратифицираната икономическа система. В зависимост от начина,
по който креативността изразява реагируемостта се различават средна
същностно-стратификационна икономическа креативност, което е същото
като средна същностно-стратификационна креативна икономическа
чувствителност и като средна икономическа интензивност, и пределна
същностно-стратификационна икономическа креативност, което е същото
като пределна същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност и като пределна икономическа интензивност. Средната
същностно-стратификационна
икономическа
креативност
(средната
икономическа интензивност) показва средно какъв размер изходен
икономически ингредиент на същностно-стратифицираната икономическа
94

1078

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЧЛЕНЯВАНЕ (КД)
до СЮРЕКЦИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-стратифицираната икономическа система (същностно икономическо богатство) отговоря (съответствува) на единица неин входен икономически
ингредиент (эеноменно икономическо богатство) (тя е частното между изходния и входния икономически ингредиент). Пределната същностностратификационна икономическа креативност (пределната икономическа интензивност) е нарастването на изходния икономически ингредиент на същностно-стратифицираната система, което отговоря (съответствува) на единица нарастване на неин входен икономически ингредиент (респ. е съотношението
между диференциалните нараствания на изходния и входния икономически
ингредиент).

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА КРЕАТИВНОСТ (essentially-stratificational economic creativity) (ки) – във:
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност;
пределна същностно-стратификационна икономическа креативност;
средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа
креативност;
средна същностно-стратификационна икономическа креативност;
същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност;
същностно-стратификационна икономическа креативност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ (essentially-stratificational economic invertibility) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа обратимост;
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа обратимост.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ (essentially-stratificational economic reactibility) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост;
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа реагируемост.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ (essentially-stratificational economic transformationality)
(ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа трансформационност;
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа трансформационност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (essentially-stratificational economic function) – същото като диспозиционна икономическа функция.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (essentially-stratificational economic sensitivity), икономическа
диспозитивност, (*) – абсолютна икономическа величина, която показва какъв размер на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на
същностно-стратифицираната икономическа система (същностно или феноменно икономическо богатство, които са съдържание на определена икономическа същност или икономическо явление) отговоря (съответствува) на
единица неин икономически ингредиент от друг тип (входен или изходен),
респ. какво е изменението на икономическия ингредиент от единия тип, което
отговаря на единица изменение на икономическия ингредиент от другия тип.
Тя е едно от проявленията и един от измерителите на същностно-стратификационната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на икономическата чувствителност. Представлява частен случай на
стратификационната икономическа чувствителност. Може да се разглежда
още като свойство на абсолютна реагируемост на същностно-стратиицираната икономическа система. В зависимост от начина, по който чувствителността изразява реагируемостта се различават (1) средна същностностратификационна икономическа чувствителност (в т.ч. средна същностностратификационна икономическа креативност, което е същото като средна
същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителности и
като средна икономическа интензивност, и средна същностно-стратиикационна икономическа абсорбционност, което е същото като средна същностно-стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност и
като средна икономическа опредметеност) и (2) пределна същностностратификационна икономическа чувствителност (в т.ч. пределна същност96
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но-стратификационна икономическа креативност, което е същото като пределна същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност и като пределна икономическа интензивност, и пределна същностностратификационна икономическа абсорбционност, което е същото като пределна същностно-стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност и като пределна икономическа опредметеност). Средната същностно-стратификационна икономическа чувствителност показва средно какъв
размер на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на същностно-стратифицираната икономическа система отговоря (съответствува) на
единица неин икономически ингредиент от друг тип (входен или изходен).
Пределната същностно-стратификационна икономическа чувствителност е нарастването на даден тип икономически ингредиент (изходен или входен) на
същностно-стратифицираната система, което отговоря (съответствува) на единица нарастване на неин икономически ингредиент от друг тип (входен или
изходен) (респ. е съотношението между диференциалните нараствания на двата типа икономически ингредиенти).
В зависимост от посоката на системното въздействие между двата типа
икономически ингредиенти (между входния и изходния) се различават (1)
същностно-стратификационна икономическа креативност (същото като
същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност и
като икономическа интензивност) и (2) същностно-стратификационна икономическа абсорбционност (същото като същностно-стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност и като икономическа опредметеност). Същностно-стратификационната икономическата креативност (икономическата интензивност) (в т.ч. средната и пределната същностно-стратификационна икономическа креативност) показва какъв размер изходен икономически ингредиент (същностно икономическо богатство) отговоря (съответствува) на единица входен икономически ингредиент (феноменно икономическо богатство) на същностно-стратифицираната икономическа система.
Обратно на това, същностно-стратификационната икономическа абсорбционност (икономическата заетост) (в т.ч. средната и пределната същностностратификационна икономическа абсорбционност) показва какъв размер входен икономически ингредиент отговоря (съответствува) на единица изходен
икономически ингредиент.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (essentially-stratificational economic sensitivity) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------пределна същностно-стратификационна абсорбционна икономическа
чувствителност (същото като пределна същностно-стратификационна икономическа абсорбционност);
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност (същото като пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност);
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа чувствителност;
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна
икономическа чувствителност (същото като пределна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
пределна същностно-стратификационна икономическа чувствителност;
пределна същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото като пределна същностно-стратификационна икономическа креативност);
средна същностно-стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратификационна икономическа абсорбционност);
средна същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна
икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа абсорбционност);
средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа
чувствителност;
средна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна
икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
средна същностно-стратификационна икономическа чувствителност;
средна същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратификационна икономическа
креативност);
същностно-стратификационна абсорбционна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратифицирана икономическа абсорбционност);
същностно-стратификационна възпроизводствена абсорбционна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа абсорбционност);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа чувствителност;
същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
същностно-стратификационна икономическа чувствителност
същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратификационна икономическа креативност).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ* (essentially-stratificational ingrediental economic attributivity) – вж. ингредиентна икономическа атрибутивност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА АТРИБУТИВНОСТ (essentially-stratificational ingrediental economic attributivity) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност);
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа атрибутивност (вж. ингредиентна икономическа атрибутивност).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ* (essentially-stratificational ingrediental economic
impactness) (*) – наличие при същностно-стратифицираната икономическа
система на външни икономически връзки (на външни икономически въздействия, в т.ч. на входни и изходни икономически въздействия); взаимозависимост
на функционирането на същностно-стратифицираната икономическа система с
околната среда; една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа импактност и едно от проявленията на ингредиентната икономическа абстрахируемост; тя е частен случай на стратификационната ингредиентна икономическа импактност. Това означава, че същностно-стратифицираната икономическа система се характеризира с наличието и въздействието на входни същностно-стратификационни икономически ингредиенти* (input essentiallystratificational economic ingredients) [представляват форма на проявление на
входното същностно-стратификационно икономическо богатство* (input
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------essentially-stratificational economic wealth)] и изходни същностно-стратификационни икономически ингредиенти* (output essentially-stratificational
economic ingredients) [представляват форма на проявление на изходното същностно-стратификационно икономическо богатство* (output essentiallystrati-icational economic wealth)]. В своята общност те образуват същностностратификационните икономически ингредиенти* (essentially-stratificational economic ingredients) [представляват форма на проявление на същностно-стратификационото икономическо богатство* (essentially-stratificational economic wealth)].

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ИМПАКТНОСТ (essentially-stratificational ingrediental economic
impactness) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа импактност;
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа импактност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ* (essentially-stratificational ingrediental economic
invertibility) (*) – възможност за двояко интерпретиране и анализиране (и върху тази основа – за класифициране) на същностно-стратифицираната икономическа система чрез смяна на местата на двата типа икономически ингредиенти (на входния икономически ингредиент и изходния икономически ингредиент) (вж. икономическа ингредиентност). Представлява частен случай на
стратификационната ингредиентна икономическа обратимост. Според критерия на ингредиентната икономическа обратимост разновидности на същностно-стратифицираната икономическа система са зададената същностностратиицирана икономическа система, началната същностно-стратиицирана икономическа система и инверсната същностно-стратифицирана
икономическа система (вж. ингредиентна икономическа абстрахируемост и
ингредиентна икономическа класифицируемост).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ОБРАТИМОСТ (essentially-stratificational ingrediental economic
invertibility) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа обратимост;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-стратификационна ингредиентна икономическа обратимост.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ* (stratificational ingrediental economic
reactibility) (*) – свойство на същностно-стратифицираната икономическа
система да реагира по определен начин на външните икономически въздействия [на същностно-стратификационните икономически ингредиенти*
(essentially-stratificational economic ingredients) – последните са форма на проявление на същностно-стратификационното икономическо богатство*
(essentially-stratificational economic wealth)]. Представлява една от съставките
на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите
на ингредиентната икономическа реагируемост и едно от проявленията на
ингредиентната икономическа абстрахируемост. Частен случай е на стратификационната ингредиентна икономическа реагируемост. Тя е и още съвкупност от икономически величини (респ. от икономически показатели), чрез
които се измерва реагирането на същностно-стратифицираната икономическа
система. Значими сред тях са (1) същностно-стратификационната икономическа чувствителност [в т.ч. средната същностно-стратификационна
икономическа чувствителност* (average essentially-stratificational economic
sensitivity) и пределната същностно-стратификационна икономическа
чувствителност* (marginal essentially-stratificational economic sensitivity)] и
(2) същностно-стратификационната икономическа еластичност, най-вече в
условията на линейни икономически преобразования. Разновидности на същностно-стратификационната икономическа чувствителност са (1) същностностратификационната икономическа креативност (което е същото като икономическа интензивност) (в т.ч. средната същностно-стратификационна
икономическа креативност, което е същото като средна икономическа интензивност, и пределната същностно-стратификационна икономическа креативност, което е същото като пределна икономическа интензвност) и (2)
същностно-стратификационната икономическа абсорбционност (което е
същото като икономическа опредметеност) (в т.ч. средната същностностратифиационна икономическа абсорбционност, което е същото като средна
икономическа опредметеност, и пределната същностно-стратификационна
икономическа абсорбционност, което е същото като пределна икономическа
опредметеност).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕАГИРУЕМОСТ (stratificational ingrediental economic reactibility) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа реагируемост;
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа реагируемост.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ* (essentially-stratificational ingrediental economic transformationality) (*) – свойство на същностностратифицираната икономическа система да трансформира (да преобразува)
входните същностно-стратификационни икономически ингредиенти*
(input essentially-stratificational economic ingredients) [те са форма на проявление на входното същностно-стратификационно икономическо богатство* (input essentially-stratificational economic wealth)] в изходни същностностратификационни икономически ингредиенти* (output essentially-stratificational economic ingredients) [те са форма на проявление на изходното същностно-стратификационно икономическо богатство* (output essentiallystratificational economic wealth)], както и обратното – да трансформира изходните във входни икономически ингредиенти от този тип; една от съставките на ингредиентната икономическа атрибутивност, една от разновидностите на ингредиентната икономическа трансформационност и едно от проявленията на ингредиентната икономическа абстрахируемост; тя е частен случай на стратификационната ингредиентна икономическа трасформационност. Специфично за това свойство е наличието на същностностратификационно икономическо преобразование* (essentially-stratificational economic transformation), същностно-стратификационн икономическо изображение* (essentially-stratificational economic mapping), същностностратификационен икономически оператор* (essentially-stratificational economic operator) и същностно-стратификационно икономическо съответствие* (essentially-stratificational economic correspondence).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА ИНГРЕДИЕНТНА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИОННОСТ (essentially-stratificational ingrediental economic transformationality) (ки) – във:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-стратификационна възпроизводствена ингредиентна икономическа трансформационност;
същностно-стратификационна ингредиентна икономическа трансформационност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (essentially-stratificational creative economic elasticity) (*) – относителна икономическа величина, която при постоянни други
условия показва с колко процента се променя изходният икономически ингредиент на същностно-стратификационната икономическа система [изходният същностно-стратификационен икономическия ингредиент* (output
essentially-stratificational economic ingredient)] при един процент промяна на
входния икономически ингредиент на същата система [на входния същностно-стратификационен икономически ингредиент* (input essentiallystratificational economic ingredient)]; едно от проявленията и един от измерителите на същностно-стратификационната ингредиентна икономическа реагируемост, както и разновидност на същностно-стратификационната икономическа еластичност. Тя е частен случай на стратификационната креативна
икономическа еластичност. Представлява съотношение между пределната
същностно-стратификационна икономическа креативност* (marginal
essentially-stratificational economic creativity) (същото като пределна икономическа интензивност) и средната същностно-стратификационна икономическа креативност* (average essentially-stratificational economic creativity)
(същото като средна икономическа интензивност) при разглежданата икономическа система. Така че тя е съотношението между пределната и средната
икономическа интензивност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЕЛАСТИЧНОСТ (essentially-stratificational creative economic elasticity) (ки) – във:
същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа еластичност;
същностно-стратификационна креативна икономическа еластичност.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ* (essentially-stratificational creative economic
sensitivity) – същото като същностно-стратификационна икономическа креативност.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННА КРЕАТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ (essentially-stratificational creative economic
sensitivity) (ки) – във:
пределна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна
икономическа чувствителност (същото като пределна същностностратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
пределна същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото като пределна същностно-стратификационна икономическа креативност);
средна същностно-стратификационна възпроизводствена креативна
икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратиикационна възпроизводствена икономическа креативност);
средна същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото като средна същностно-стратификационна икономическа
креативност);
същностно-стратификационна възпроизводствена креативна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратификационна възпроизводствена икономическа креативност);
същностно-стратификационна креативна икономическа чувствителност (същото като същностно-стратификационна икономическа креативност).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИНГРЕНДИЕНТИ* (essentially-stratificational economic ingredients) (*) – обобщаващо
понятие за икономически отношения и икономически единици (институционални икономически единици, икономически институции) в случаите, когато
те се реализират като икономически връзки в същностно-страти-ицираните
икономическите системи [тогава те са съответно същностностратификационни икономически отношения* (essentially-stratificational
economic relations) и същностно-стратификационни икономически единици* (essentially-stratificational economic participants)]; една от разновидностите
на стратификационните икономически ингредиенти и на икономическите ингредиенти изобщо. По-специално, същностно-стратификационните икономически отношения се реализират като икономически връзки в релационните
същностно-стратифицирани
икономически
системи*
(relational
/relationary/ essentially-stratificational economic systems) (в тях икономическите
институции изпълняват ролята на икономически елементи), а същностно104
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратификационните икономически единици (икономическите институции) се
реализират като икономически връзки в институционалните същностностратифицирани икономически системи* (institutional essentiallystratificational economic systems) (в тях икономическите отношения изпълняват
ролята на икономически елементи). В рамките на конкретната същностностратификационна икономическа система се разграничават (1) входен същностно-стратификазионен икономически ингредиент* (input essentiallystratificational economic ingredient) (разновидност на входните икономически
въздействия), който е носител на входното същностно-стратификационно
икономическо богатство* (input essentially-stratificational economic wealth)
[последното е разновидност на входното ингредиентно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо богатство) и е същото като феноменно
икономическо богатство (вж. същностно-стратифицирана икономическа
система) и като феноменен икономически ингредиент (също)], и (2) изходен
възпроизводствен икономически ингредиент* (output essentially-stratificational economic ingredient) (разновидност на изходните икономически въздействия), които е носител на изходното същностно-стратификационно
икономическо богатство* (output essentially-stratificational economic wealth)
[последното е разновидност на изходното ингредиентно икономическо богатство (вж. ингредиентно икономическо богатство) и е същото като същностно икономическо богатство (вж. същностно-стратифицирана икономическа система) и като същностен икономически ингредиент (също)]. В своята общност входното и изходното същностно-стратификационно икономическо богатство образуват същностно-стратификационното икономическо
богатство* (essentially-stratificational economic wealth) изобщо.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
същностно-стратификационни икономически ингредиенти се конституират
още и съответстващите им понятия за същностно-стратификационни консуматорски ингредиенти* (essentially-stratificational consumptionary ingredients), същностно-стратификационни стопански ингредиенти* (essentiallystratificational protoeconomic ingredients), същностно-стратификационни пазарно-икономически ингредиенти* (essentially-stratificational marketlyeconomic ingredients) и същностно-стратификационни финансово-пазарноикономически ингредиенти* (essentially-stratificational financially-marketlyeconomic ingredients). Общо за всички тях е понятието за същностно-стратификационни поддържащи ингредиенти* (essentially-stratificational sustenance
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------/sustaining/ ingredients) (за същностно-стратификационни ингредиенти при
поддържането).

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (essentially-stratificational economic wealth) – вж. същностно-стратиикационни икономически ингредиенти.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО (essentially-stratificational economic wealth) (ки) – във:
входно същностно-стратификационно икономическо богатство (вж.
същностно-стратификационни икономически ингредиенти);
изходно същностно-стратификационно икономическо богатство (вж.
същностно-стратификационни икономически ингредиенти);
същностно-стратификационно икономическо богатство (вж. същностно-стратификационни икономически ингредиенти).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (essentially-stratificational economic mapping) – вж. същностностратифицирана икономическа система.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ* (essentially-stratificational economic transformation) (*) – преминаване от едно към друго (превръщане на едно в друго) равнище на абстрахиране на същностно-стратифицираната икономическата система; преход от
дадено икономическо явление към неговата икономическа същност или обратно. Нейната способност на същностно-стратификационно преобразование е
същностна стратификационност на икономическата система* (essential
stratificationality of the economic system) [същото като същностна икономическа стратификационност* (essential economic stratificationality). Същностно-стратификационното икономическо преобразование е една от разновидностите на стратификационното икономическо преобразование, а чрез него и на
ингредиентното икономическо преобразование изобщо. Негови разновидности
са началното същностно-стратификационно икономическо преобразование* (initial essentially-stratificational economic transformation) [същото като
феноменно-същностно икономическо преобразувание* (phenomenalessential economic transformation)], което е преминаване от икономическото
явление към икономическата същност, и инверсното същностностратификационно икономическо преобразование* (inverse essentially106
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------stratificational economic transformation) [същото като същностно-феноменно
икономическо преобразувание* (essential-phenomenal economic transformation)], което е преминаване от икономическата същност към икономическото
явление. На същностно-стратификационното икономическо преобразувание
отговарят понятията за същностно-стратификационно икономическо изображение* (essentially-stratificational economic mapping), което е разновидност
на стратификационното икономическо изображение* (stratificational economic mapping), същностно-стратификационно икономическо съответствие* (essentially-stratificational economic correspondence), което е разновидност
на стратификационното икономическо съответствие* (stratificational economic correspondence), същностно-стратификационен икономически оператор* (essentially-stratificational economic operator), който е разновидност на
стратификационния икономически оператор* (stratificational economic operator), и същностно-стратификационен икономически процес* (essentiallystratificational economic process), който е разновидност на стратификационния икономически процес* (stratificational economic process).

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ (essentially-stratificational economic transformation) (ки) – във:
инверсно същностно-стратификационно икономическо преобразование (вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
начално същностно-стратификационно икономическо преобразование (вж. начална същностно-стратифицирана икономическа система);
същностно-стратификационно икономическо преобразование.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИКАЦИОННО ИКОНОМИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ* (essentially-stratificational economic correspondence) – вж. същностно-стратифицирана икономическа система.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИКА* (essentially-stratified reproductional economy) (*) – ресурсносубстанциална икономика, всеки същностно-феноменен икономически страт
на която е представен като последователност от преминаващи една в фази на
икономическото възпроизводство [възпроизводствени икономически фази,
фази на възпроизводствения икономически процес (reproductional economic
process)], т.е. като същностно-феноменен възпроизводствен икономически
страт* (essential-phenomenal reproductional economic strata). Тези фази (в контекста на пазарната икономика) са: (1) производството (икономическото
107
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------производство), (2) размяната (икономическата размяна), (3) разпределението
(икономическото разпределение) и (4) потреблението (икономическото потребление). Разглежда се още като възпроизводствена икономика, изградена от
определен набор от същностно-феноменени възпроизводствени икономически
страти, взаимоотношенията между които изразяват съотношенията между
икономическите същности и икономическите явления в икономическото възпроизводство. Различните страти описват с помощта на различни измерителни
единици една и съща възпроизводствена действителност. Тези страти (същностно-феноменни равнища на възпроизводствената икономика) при пълен
обхват [т.е. при пълна същностно-стратифицирана възпроизводствена
икономика* (full essentially-stratified reproductional economy)] са следните (вж.
пълна същностно-стратифицирана икономика и фиг. 1 и фиг. 2, където ВИ е
“възпроизводствена икономика”, а ИВЗ – “икономика на възпроизводствените
запаси”):
(0) ценностно-изразена възпроизводствена икономика (ценностна възпроизводствена икономика) [същото като трансцендентално-изразена възпроизводствена икономика (трансцендентална възпроизводствена икономика)] –
при нея икономическите ингредиенти на производството, размяната, разпределението и потреблението са измерени (изразени) чрез ценностни (стойностни и
полезностни) измерители;
(1) начално-изразена възпроизводствена икономика (начална възпроизводствена икономика) (отговаря на обхвата на консуматорството) – при нея
икономическите ингредиенти на производството, размяната, разпределението
и потреблението са измерени (изразени) чрез природни измерители (когато
това е възможно);
(2) специфично-изразена възпроизводствена икономика (специфична възпроизводствена икономика) (отговаря на обхвата на стопанството) – при нея
икономическите ингредиенти на производството, размяната, разпределението
и потреблението са измерени (изразени) чрез специфични натурални измерители;
(3) трудово-изразена възпроизводствена икономика (трудова възпроизводствена икономика) (отговаря на собствения обхват на икономиката) – при
нея икономическите ингредиенти на производството, размяната, разпределението и потреблението са измерени (изразени) чрез трудови измерители;
(4) продуктово-парично-изразена възпроизводствена икономика (продуктово-парична възпроизводствена икономика) – при нея икономическите инг-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------редиенти на производството, размяната, разпределението и потреблението са
измерени (изразени) чрез продуктови /стокови/ парични измерители;
(5) символно-парично-изразена възпроизводствена икономика (символнопарична възпроизводствена икономика) – при нея икономическите ингредиенти на производството, размяната, разпределението и потреблението са измерени (изразени) чрез книжно-парични измерители;
(6) ликвидно-изразена възпроизводствена икономика (ликвидна възпроизводствена икономика) [същото като виртуално-изразена възпроизводствена
икономика (виртуална възпроизводствена икономика); отговаря на обхвата на
финансовата пазарна икономика] – при нея икономическите ингредиенти на
производството, размяната, разпределението и потреблението са измерени (изразени) чрез ликвиден измерител на паричните агрегати, съвместим с понятието за ликвиден континуум.
Продуктово-парично-изразената и символно-парично-изразената възпроизводствена икономика в своята общност образуват парично-изразената възпроизводствена икономика (паричната възпроизводствена икономика) (отговаря на обхвата на пазарната икономика) – при нея икономическите ингредиенти
на производството, размяната, разпределението и потреблението са измерени
(изразени) чрез парични измерители.
В разгърнат вид същностно-стратифицираната икономика (на примера на
пълната същностно-стратифицирана икономика) е представена във фиг. 2.
Както се вижда, тя се състои от четири същностно-стратифицирани икономики (съответствуващи на четирите фази на икономическото възпроизводство):
(1) същностно-стратифицирана икономика на производството, (2) същностно-стратифицирана икономика на размяната, (3) същностно-стратиицирана икономика на разпределението, (4) същностно-стратифицирана
икономика на потреблението.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ликвидноизразена
икономика

Ликвидноизразена
ВИ

Ликвидноизразена
ИВЗ

Симв.парич-ноизразена
икономика

Симв.парич-ноизразена
ВИ

Симв.парич-ноизразена
ИВЗ

Прод.парич-ноизразена
икономика

Прод.парич-ноизразена
ВИ

Прод.парич-ноизразена
ИВЗ

Трудовоизразена
икономика

Трудовоизразена
ВИ

Трудовоизразена
ИВЗ

Специфично
-изразена
икономика

Специфично
-изразена
ВИ

Специфично
-изразена
ИВЗ

Началноизразена
икономика

Началноизразена
ВИ

Началноизразена
ИВЗ

Ценностноизразена
икономика

Ценностноизразена
ВИ

Ценностноизразена
ИВЗ

Пълна
същностностратифицирана
икономика

Пълна
същностностратифицирана
ВИ (общо)

Пълна
същностностратифицирана
ИВЗ (общо)

Фиг. 1. Пълна същностно-стратифицирана възпроизводствена
икономика (ВИ) в общ вид
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ликвидно
-изразена
ВИ

Ликвидно
-изразено
производ.

Ликвидно
-изразена
размяна

Ликвидно
-изразено
разпред.

Ликвидно
-изразено
потребл.

Симв.пар.
-изразена
ВИ

Симв.пар.
-изразено
производ.

Симв.пар.
-изразена
размяна

Симв.пар.
-изразено
разпред.

Симв.пар.
-изразено
потребл.

Прод.пар.
-изразена
ВИ

Прод.пар.
-изразено
производ.

Прод.пар.
-изразена
размяна

Прод.пар.
-изразено
разпред.

Прод.пар.
-изразено
потребл.

Трудовоизразена
ВИ

Трудовоизразено
производ.

Трудовоизразена

Трудовоизразено

размяна

Трудовоизразено
разпред.

потребл.

Специф.изразена
ВИ

Специф.
-изразено
производ.

Специф.
-изразено
размяна

Специф.
-изразено
разпред.

Специф.
-изразено
потребл.

Началноизразена
ВИ

Началноизразено
производ.

Началноизразена
размяна

Началноизразено
разпред.

Началноизразено
потребл.

Ценност.изразена
ВИ

Ценност.изразено
производ.

Ценност.изразена
размяна

Ценност.изразено
разпред.

Ценност.изразено
потребл.

Пълна същ.страт. икон.
на производ.

Пълна същ.страт. икон.
на размяната

Пълна същ.страт. икон.
на разпредел.

Пълна същ.страт. икон.
на потребл.

Пълна същ.стратифиц.
ВИ (общо)

Пълна същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономика (разгърнато)

Фиг. 2. Пълна същностно-стратифицирана възпроизводствена икономика (ВИ) в разгърнат вид
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Някои от посочените по-горе същностно-феноменни възпроизводствени
икономически страти (възпроизводствени икономики) се оказват частни случаи на по-общи понятия за възпроизводствени икономики като следните:
1. Ликвидно-изразената възпроизводствена икономика и символнопарично-изразената възпроизводствена икономика в своята общност формират номинално-изразената възпроизводствена икономика* (nominallyexpressed reproductional economy) [номиналната възпроизводствена икономика* (nominal reproductional economy)] {същото като инфлационноизразена възпроизводствена икономика* (inflationally-expressed reproductional economy) [инфлационна възпроизводствена икономика* (inflationary
reproductional economy)] и като нееквивалентно-съизмеримо-изразена възпроизводствена икономика* (non-equivalently-commensurably-expressed reproductional economy) [нееквивалентно-съизмерима възпроизводствена икономика* (non-equivalently-commensurable reproductional economy)]} – при нея
икономическите ингредиенти са измерени (изразени) чрез номинални (поддаващи се на инфлационно влияние) измерители. На нея противостои реалноизразената възпроизводствена икономика (неинфлационно-изразената възпроизводствена икономика).
2. Продуктово-парично-изразената възпроизводствена икономика и трудово-изразената възпроизводствена икономика в своята общност формират
еквивалентно-изразената възпроизводствена икономика* (equivalentlyexpressed reproductional economy) [еквивалентната възпроизводствена икономика* (equivalent reproductional economy)] {същото като еквивалентносъизмеримо-изразена
възпроизводствена
икономика*
(equivalentlycommensurably-expressed reproductional economy) [еквивалентно-съизмерима
възпроизводствена икономика* (equivalently-commensurable reproductional
economy)]} – при нея икономическите ингредиенти са измерени (изразени)
чрез реални (неподдаващи се на инфлационно влияние) измерители.
3. Специфично-изразената възпроизводствена икономика и началноизразената възпроизводствена икономика в своята общност формират натурално-изразената възпроизводствена икономика* (naturally-expressed reproductional economy) [натуралната възпроизводствена икономика* (natural reproductional economy)] – при нея икономическите ингредиенти (поотделно или по групи) са измерени (изразени) чрез натурални (които са и реални)
измерители.
4. Начално-изразената възпроизводствена икономика и ценностноизразената възпроизводствена икономика в своята общност формират пър-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------вично-изразената възпроизводствена икономика* (primarly-expressed reproductional economy) [първичната възпроизводствена икономика* (primary
reproductional economy)] – при нея икономическите ингредиенти (поотделно
или по групи) са измерени (изразени) чрез реални измерители. На нея противостои вторично-изразената възпроизводствена икономика.
5. Ликвидно-изразената възпроизводствена икономика, символнопарично-изразената възпроизводствена икономика, продуктово-паричноизразената възпроизводствена икономика и трудово-изразената възпроизводствена икономика в своята общност формират съизмеримо-изразената
възпроизводствена икономика* (commensurably-expressed reproductional
economy) [съимеримата възпроизводствена икономика* (commensurable
reproductional economy), всеобщо-съизмеримата възпроизводствена икономика* (generally-commensurable reproductional economy)] [може да се разглежда още като нереализирана възпроизводствена икономика* (non-realized
reproductional economy)] – при нея икономическите ингредиенти са измерени
(изразени) чрез измерители, които в рамките на отделната икономика измерват или претеглят всички нейни икономически ингредиенти (респ. всички
възпроизводствени икономически запаси). Съизмеримо-изразената възпроизводствена икономика е обединение на номинално-изразената, паричноизразената и еквивалентно-изразената възпроизводствена икономика. Класификациятя на икономиките, включени в състава на съизмеримо-изразената
възпроизводствена икономика, стои в основата на класификацията на различните видове възпроизводствени икономически запаси и на техните комбинации – парични, трудови, продуктови (стокови), материални, ликвидни, производствени, индустриални и финансови, които от своя страна пък дават наименованията на различните видове капитал.
6. Специфично-изразената възпроизводствена икономика, началноизразената възпроизводствена икономика и ценностно-изразената възпроизводствена икономика в своята общност формират несъизмеримо-изразената
възпроизводствена икономика* (non-commensurably-expressed reproductional
economy)
[несъимеримата
възпроизводствена икономика*
(noncommensurablе reproductional economy), всеобщо-несъизмеримата възпроизводствена икономика* (generally-non-commensurablе reproductional economy)] (последната може да се разглежда още като реализирана икономика*
(realized reproductional economy)] – при нея икономическите ингредиенти са
измерени (изразени) чрез измерители, които в рамките на отделната икономика измерват или претеглят нейните икономически ингредиенти (респ.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------нейните възпроизводствени икономически запаси) поотделно или по групи.
Несъизмеримо-изразената възпроизводствена икономика е обединение на натурално-изразената и първично-изразената възпроизводствена икономика.
7. Символно-парично-изразената възпроизводствена икономика, продуктово-парично-изразената възпроизводствена икономика, трудово-изразената
възпроизводствена икономика, специфично-изразената възпроизводствена
икономика, начално-изразената възпроизводствена икономика и ценностноизразената възпроизводствена икономика в своята общност формират същинско-изразената възпроизводствена икономика* (veritably-expressed reproductional economy) [същинската възпроизводствена икономика*
(veritable reproductional economy), истинската възпроизводствена икономика* (very reproductional economy) или още първообразната възпроизводствена икономика* (proimageable reproductional economy)] – при нея икономическите ингредиенти са измерени (изразени) чрез същински измерители.
На нея противостои виртуално-изразената възпроизводствена икономика
(ликвидно-изразената възпроизводствена икономика). Същинско-изразената
възпроизводствена икономика е обединение на парично-изразената, еквивалентно-изразената, натурално-изразената и първично-изразената възпроизводствена икономика.
8. Ликвидно-изразената възпроизводствена икономика, символнопарично-изразената възпроизводствена икономика, продуктово-паричноизразената възпроизводствена икономика, трудово-изразената възпроизводствена икономика, специфично-изразената възпроизводствена икономика и
начално-изразената възпроизводствена икономика в своята общност формират предметно-изразената възпроизводствена икономика* (objectlyexpressed reproductional economy) [предметната възпроизводствена икономика* (object reproductional economy), проективната възпроизводствена
икономика* (projective reproductional economy)] – при нея икономическите
ингредиенти са измерени (изразени) чрез предметни измерители. На нея противостои трансцендентално-изразената възпроизводствена икономика (ценностно-изразената възпроизводствена икономика). Предметно-изразената
възпроизводствена икономика е обединение на номинално-изразената, парично-изразената, еквивалентно-изразената и натурално-изразената възпроизводствена икономика.
9. Трудово-изразената възпроизводствена икономика, специфичноизразената възпроизводствена икономика, начално-изразената възпроизводствена икономика и ценностно-изразената възпроизводствена икономика в
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------своята общност формират реално-изразената възпроизводствена икономика* (really-expressed reproductional economy) [реалната възпроизводствена
икономика* (real reproductional economy), неинфлационната възпроизводствена икономика* (non-inflationary reproductional economy)] – при нея икономическите ингредиенти са измерени (изразени) чрез реални измерители. На
нея противостои номинално-изразената възпроизводствена икономика (инфлационно-изразената възпроизводствена икономика). Реално-изразената възпроизводствена икономика е обединение на еквивалентно-изразената, натурално-изразената и първично-изразената възпроизводствена икономика.
10. Ликвидно-изразената възпроизводствена икономика, символнопарично-изразената възпроизводствена икономика, продуктово-паричноизразената възпроизводствена икономика, трудово-изразената възпроизводствена икономика и специфично-изразената възпроизводствена икономика в
своята общност формират вторично-изразената възпроизводствена икономика* (secondly-expressed reproductional economy) [вторичната възпроизводствена икономика* (secondary reproductional economy)]. На нея противостои първично-изразената възпроизводствена икономика. Вторичноизразената възпроизводствена икономика е обединение на номиналноизразената, парично-изразената, еквивалентно-изразената и специфичноизразената възпроизводствена икономика.
11. Продуктово-парично-изразената възпроизводствена икономика, трудово-изразената възпроизводствена икономика, специфично-изразената възпроизводствена икономика и начално-изразената възпроизводствена икономика в своята общност формират осезаемо-изразената възпроизводствена
икономика* (tangibly-expressed reproductional economy) [осезаемата възпроизводствена икономика* (tangible reproductional economy), физическата
възпроизводствена икономика* (physical reproductional economy)] – при нея
икономическите ингредиенти са измерени (изразени) чрез осезаеми (физически) измерители. На нея противостои неосезаемо-изразената възпроизводствена икономика (нефизическата възпроизводствена икономика). Осезаемоизразената възпроизводствена икономика е обединение на еквивалентноизразената и натурално-изразената възпроизводствена икономика.
12. Ликвидно-изразената възпроизводствена икономика, символнопарично-изразената възпроизводствена икономика и ценностно-изразената
възпроизводствена икономика в своята общност формират неосезаеммоизразената възпроизводствена икономика* (non-tangibly-expressed reproductional economy) [неосезаемата възпроизводствена икономика* (non-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------tangible reproductional economy), нефизическата възпроизводствена икономика* (non-physical reproductional economy)] – при нея икономическите ингредиенти са измерени (изразени) чрез неосезаеми (нефизически) измерители.
На нея противостои осезаемо-изразената възпроизводствена икономика (физическата възпроизводствена икономика). Несезаемо-изразената възпроизводствена икономика е обединение на номинално-изразената и ценностноизразената възпроизводствена икономика.
13. Ликвидно-изразената възпроизводствена икономика, символнопарично-изразената възпроизводствена икономика и продуктово-паричноизразената възпроизводствена икономика в своята общност формират финансово-изразената възпроизводствена икономика* (financially-expressed reproductional economy) [финансовата възпроизводствена икономика*
(financially-expressed reproductional economy)] – при нея икономическите ингредиенти са измерени (изразени) чрез финансови измерители. На нея противостои нефинансово-изразената възпроизводствена икономика. Финансовоизразената възпроизводствена икономика е обединение на номиналноизразената и парично-изразената възпроизводствена икономика.
14. Трудово-изразената възпроизводствена икономика, специфичноизразената възпроизводствена икономика и начално-изразената възпроизводствена икономика в своята общност формират нефинансово-изразената
възпроизводствена икономика* (non-financially-expressed reproductional
economy) [нефинансовата възпроизводствена икономика* (non-financiallyexpressed reproductional economy)] – при нея икономическите ингредиенти са
измерени (изразени) чрез нефинансови измерители. На нея противостои финансово-изразената възпроизводствена икономика. Нефинансово-изразената
възпроизводствена икономика е обединение на трудово-изразената и натурално-изразената възпроизводствена икономика.
Разграничават
се
следните
две
класификации
същностностратифицирана възпроизводствена икономика: (1) според степента на акумулиране (на натрупване) на икономическото богатство – текуща същностно-стратифицирана възпроизводствена икономика* (flowing essentiallystratified reproductional economy) (протичаща възпроизводствена икономика,
възпроизводствена икономика на потоците) и интегрална същностностратифицирана възпроизводствена икономика* (integral essentiallystratified reproductional economy) [последното същото като фондова същностно-стратифицирана възпроизводствена икономика* (fund essentiallystratified reproductional economy) или като капиталова същностно-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------стратифицирана възпроизводствена икономика* (capital essentiallystratified reproductional economy)], а взаимозависимостите помежду им – като
акумулативно-същностно-стратифицирана възпроизводствена икономика* (accumulativelly-essentially-stratified reproductional economy) (вж. акумулативно-стратифицирана икономика); (2) според равнището на организация на общественото производство – индивидуална същностностратифицирана възпроизводствена икономика* (individual essentiallystratified reproductional economy) [същностно-стратифицирана възпроизводствена икономика на индивидуално равнище* (individual-level
essentially-stratified reproductional economy)], фирмена същностностратифицирана възпроизводствена икономика* (firm essentially-stratified
reproductional economy) [същностно-стратифицирана възпроизводствена
икономика на фирмено равнище* (firm-level essentially-stratified reproductional economy)] и обществена същностно-стратифицирана възпроизводствена икономика* (social essentially-stratified reproductional economy)
[същностно-стратифицирана възпроизводствена икономика на народностопанско равнище* (social-level essentially-stratified reproductional
economy)], а взаимозависимостите помежду им – като общностносъщностно-стратифицирана
възпроизводствена
икономика*
(communally-essentially-stratified reproductional economy) (вж. общностностратифицирана икономика).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (essentially-stratified reproductional economic
system), диспозиционна възпроизводствена икономическа система, (*) –
метаикономическа система [по същество – ингредиентна метаикономическа
система (вж. игредиентна икономическа система)], която е съвместно същностно-стратифицирана икономическа система (диспозиционна икономическа система) и възпроизводствена икономическа система; една от разновидностите на стратисубстанциалната икономическа система. Обикновено
се интерпретират диспозиционни възпроизводствени икономически системи
от първи ранг (вж. ранжиране на икономическите системи). В най-общ вид
диспозиционната възпроизводствена система е онагледена на фиг. 1 (при положение, че като зададена тя е от първи ранг и е същностно-феноменна и ресурсно-резултативна) (вж. зададена ингредиентна икономическа система).
Всяка диспозиционна възпроизводствена икономическа система от първи ранг
може да се разглежда двояко:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Като система, която преобразува диспозиционната икономическа система от един в друг възпроизводствен вид и обратно, като двата вида са възпроизводствени метаикономически ингредиенти (вж. метаикономическа
система) на диспозиционната възпроизводствена икономическа система [на
фиг. 1 това е показано като трансформиране на ресурсната диспозиционна
икономическа система в резултатна диспозиционна икономическа система и
обратно, където, от своя страна, (а) ресурсната диспозиционна икономическа
система трансформира същностния възпроизводствен икономически ресурс
(същото като възпроизводствена ресурсна икономическа същност) във феноменен възпроизводствен икономически ресурс (същото като възпроизводствено ресурсно икономическо явление) и обратно, а (б) резултатната диспозиционна икономическа система трансформира същностния възпроизводствен икономически резултат (същото като възпроизводствена резултатна икономическа
същност) във феноменен възпроизводствен икономически резултат (същото
като възпроизводствено резултатно икономическо явление) и обратно];
(2) Като система, която преобразува възпроизводствената икономическа
система от един в друг диспозиционен вид и обратно, като двата вида са диспозиционни метаикономически ингредиенти на диспозиционната възпроизводствена икономическа система [на фиг. 1 това е показано като трансформиране на същностната възпроизводствена икономическа система във феноменна
възпроизводствена икономическа система и обратно, където, от своя страна,
(а) същностната възпроизводствена икономическа система трансформира възпроизводствена ресурсна икономическа същност (същото като същностен възпроизводствен икономически ресурс) във възпроизводствена резултатна икономическа същност (същото като същностен възпроизводствен икономически
резултат) и обратно, а феноменната възпроизводствена икономическа система
трансформира възпроизводственото ресурсно икономическо явление (същото
като феноменния възпроизводствен икономически ресурс) във възпроизводствено резултатно икономическо явление (същото като феноменен възпроизводствен икономически резултат) и обратно]. На всяка диспозиционна възпроизводствена икономическа система съответстват определени квазидиспозиционни възпроизводствени икономически системи.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ресурсна диспозиционна икономическа система

Феноменна възпроизводствена икономическа
система

Феномененвъзпроизводствен икономически
ресурс

Резултатна диспозиционна
икономическа
система

Феноменна възпроизводствена
икономическа
субстанцираност

Ресурсна
възпроизводствена
икономическа диспозитивност

Същностна възпроизводствена икономическа
система

Същностенвъзпроизводствен икономически
ресурс

Феномененвъзпроизводствен икономически
резултат

Резултатна
възпроизводствена
икономическа диспозитивност

Същностна възпроизводствена
икономическа
субстанцираност

Същностенвъзпроизводствен икономически
резултат

Фиг. 1. Същностно-стратифицирана (диспозиционна) възпроизводствена икономическа
система от първи ранг в най-общ вид

Когато се приложи принципът на ингредиентната икономическа дефинируемост, се конституират следните разновидности на същностностратифицираната възпроизводствена икономическа система: (1) имплицитнонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система [тя е разновидност на имплицитно-насоченодефинираната стратисубстанциална икономическа система* (implicitlypurposely-defined stratisubstantial economic system) и нейна подсистема е имплицитно-насочено-дефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена
икономическа система]; (2) експлицитно-пронивонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа [тя е разновидност
на експлицитно-противонасочено-дефинираната стратисубстанциална

119

1103

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЧЛЕНЯВАНЕ (КД)
до СЮРЕКЦИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономическа система* (explicitly-counterposely-defined stratisubstantial economic system) и нейна подсистема е експлицитно-противонасоченодефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система]; (3) експлицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система [тя е разновидност на експлицитнонасочено-дефинираната стратисубстанциална икономическа система*
(explicitly-purposely-defined stratisubstantial economic system) и нейна подсистема е експлицитно-насочено-дефинираната квази-диспозиционна възпроизводствена икономическа система]; (4) имплицитно-противонасоченодефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа
[тя е разновидност на имплицитно-противонасочено-дефинираната стратисубстанциална икономическа система* (implicitly-counterposely-defined
stratisubstantial economic system) и нейна подсистема е имплицитнопротивонасочено-дефиниранатата квази-диспозиционна възпроизводствена
икономическа система].
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за същностностратифицирана възпроизводствена консуматорска система* (essentiallystratified reproductional consumptionary system), същностно-стратифицирана
възпроизводствена стопанска система* (essentially-stratified reproductional
protoeconomic system), същностно-стратифицирана възпроизводствена пазарно-икономическа система* (essentially-stratified reproductional marketlyeconomic system) и същностно-стратифицирана възпроизводствена финансово-пазарно-икономическа система* (essentially-stratified reproductional
financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за същностно-стратифицирана възпроизводствена поддържаща система*
(essentially-stratified reproductional sustenance /sustaining/ system) (за същностностратифицирана възпроизводствена система при поддържането).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (essentially-stratified reproductional economic
system) (ки) – във:
експлицитно-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
експлицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система;
квази-същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа
система;
насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена
икономическа система;
противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА
ИКОНОМИКА*
(essentiallystratified economy), опредметявяща икономика, (*) – стратифицирана икономика, в която се разкриват зависимостите между съдържащите се в нея икономически същности и икономически явления на различни равнища на същностно-феноменно абстрахиране* (essential-phenomenal abstraction) (същностно-стратификационни равнища на абстрахиране); стратифицирана икономика, изградена от същностно-феноменени икономически страти; една и съща икономическа реалност (икономика), изразена и същностно-феноменно
описана посредством различни мерни единици, генетично произхождащи от
различни възпроизводствени обхвати на поддържането. Всяко отделно равнище на абстрахиране е отделен същностно-феноменен икономически страт
(вж. икономически страт). Всеки същностно-феноменен страт (всяко същностно-феноменно равнище на стратификационната икономическа йерархия) притежава собствено множество от променливи икономически величини, чрез които се измерва, изразява и изучава именно само даденото същностностратификационно равнище. Реализираната по този начин независимост на отделния страт прави възможно дълбокото и подробно изучаване на поведението
на същностно-стратифицираната икономика при съответното равнище на абстракция. Критерий при конституирането и разграничаването на същностнофеноменните икономически страти е възпроизводственият обхват на поддържането. Като акцентира върху зависимостите между икономическите
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същности и икономическите явления, същностно-стратифицираната икономика показва как икономическите същности се проектират и изразяват в икономическите явления и как от икономическите явления могат да бъдат изведени
(разкрити, опознати) икономическите същности. Затова същностностратифицираната икономика е разновидност на проективната икономика.
В същностно-стратифицираната икономика се извършва преминаване от
икономически явления към икономически същности (превръщане, разпредметяване или имплициране на икономическите явления в икономически същности) на някакъв икономически обект или обратното – преминаване от икономически същности към икономически явления (превръщане, опредметяване или
експлициране на икономическите същности в икономически явления) в този
обект. Същностно-стратифицираната икономика се състои от насочена икономическа последователност от няколко (най-малко от два) същностнофеноменни икономически страта (интерпретирани като икономики) (в посока
от икономическите същности към икономическите явления или обратно). Икономическите страти (икономиките), от които може да се състави някаква същностно-стратифицирана икономика (или икономики), са следните: ценностноизразената икономика (ценностната икономика) или още трансценденталноизразената икономика (трансценденталната икономика) (тя обезателно присъствува във всички разновидности на същностно-стратифицираната икономика), начално-изразената икономика (началната икономика) (нейните мерни
единици са присъщи на консуматорството), специфично-изразената икономика (специфичната икономика) (нейните мерни единици са присъщи на стопанството), трудово-изразената икономика (трудовата икономика) (нейните
мерни единици са присъщи на икономиката), продуктово-парично-изразената
икономика (продуктова-паричната икономика) (нейните мерни единици са
присъщи на пазарната икономика, обслужвана от продуктовите /стоковите/
пари), символно-парично-изразената икономика (символно-паричната икономика) (нейните мерни единици са присъщи на пазарната икономика, обслужвана от символните /книжните/ пари) и ликвидно-изразената икономика (ликвидната икономика, същото като виртуална икономика) (нейните мерни единици са присъщи на финансовата пазарна икономика). Вижда се, че като се
изключи ценностната икономика, останалите по-горе посочени икономически
страти съответствуват на различните възпроизводствени обхвати на поддържащата сфера.
Някои от тези икономики са частни случаи на по-общи понятия за икономики като: ценностно-изразената икономика и начално-изразената икономика
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------са частни случаи на първично-изразената икономика (първичната икономика);
начално-изразената икономика и специфично-изразената икономика са частни
случаи на натурално-изразената икономика (натуралната икономика); трудово-изразената икономика и продуктово-изразената икономика са частни
случаи на еквивалентно-изразената икономика (еквивалентната икономика)
(на еквивалентно-съизмеримата икономика); продуктово-парично-изразената
икономика и символно-парично-изразената икономика са частни случаи на парично-изразената икономика (паричната икономика); символно-паричноизразената икономика и ликвидно-парично-изразената икономика са частни
случаи на номинално-изразената икономика (номиналната икономика) (същото като нееквивалентно-съизмерима икономика или като инфлационна икономика). От посочените случаи на съответно изразявани икономики (в качеството им на същностно-феноменни икономически страти) могат да се конституират и по-общи случаи на икономики (като съизмеримата икономика, несъизмеримата икономика, предметната икономика, същинската икономика, вторичната икономика, реалната икономика или още неинфлационната икономика, осезаемата икономика или още физическата икономика, неосезаемата
икономика или още нефизическата икономика, финансовата икономика и нефинансовата икономика, както и други образувания).
Обикновено същностно-стратифицираната икономика е изградена от верига от последователно фиксирани няколко (най-малко от една) елементарни
същностно-стратифицирани икономики, във всяка една от които се извършва
преминаване от дадена икономическа същност към дадено икономическо явление, но така че икономическото явление във всяка предходна елементарна
същностно-стратифицирана икономика съвпада с икономическата същност на
следващата след нея елементарна икономика. Ако номерираме последователно
елементарни същностно-стратифицирани с 1, 2, 3 и т.н., тогава например икономическото явление на елементарната същностно-стратифицирана икономическа икономика с номер 2 е икономическо явление от по-висш ранг за икономика с номер 1 по отношение на икономическото явление на самата икономика с номер 1.
Други класификации на същностно-стратифицираните икономики са
следните:
(1) според значимостта и обхвата на същностно-феноменното стратифициране – (а) елементарна същностно-стратифицирана икономика (обхваща само два същностно-феноменни страти), (б) опростена същностно-стратицирана икономика (обхваща само ценностната икономика, натуралната иконо-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------мика, трудовата икономика и паричната икономика) и (в) пълна същностностратифицирана икономика (обхваща всички възможни същностнофеноменни страти);
(2) според характера на същностно-феноменното стратифициране – (а)
материализираща същностно-стратифицирана икономика {представлява
преминаване от (α) материализуема икономика (materalizable economy)
[икономика, чиито икономически ингредиенти могат да бъдат подложени на
превръщане от по-малко видима (нематериална или материална) форма в някаква друга, по-непосредствено видима (материална) форма] към (β) материализирана икономика (materalized economy) [икономика, чиито икономически
ингредиенти в по-непосредствено видима (материална) форма са били получени в резултат на превръщане от други икономически ингредиенти, които от
своя страна са имали по-малко видима (нематериална или материална) форма],
например от ценностната икономика към специфичната икономика, от началната икономика към специфичната икономика, от трудовата икономика към
паричната икономика и т.н.} и (б) метризираща същностно-стратифицирана
икономика (представлява преминаване от несъизмерима икономика към съизмерима икономика) (в обичайните случаи материализиращата и метризиращата икономика са елементарни същностно-стратифицирани икономики);
(3) според начина на представяне на същностно-феноменното стратифициране – (а) разгърната същностно-стратифицирана икономика* (unwound
essentially-stratified economy) (състои се само от една последователност от
същностно-феноменни икономически страти) и (б) компактна същностностратифицирана икономика* (compact /folded/ essentially-stratified economy)
(състои се от повече от една последователност от същностно-феноменни икономически страти, някои от които имат общи елементи);
(4) според степента на акумулиране (на натрупване) на икономическото
богатство – (а) текуща същностно-стратифицирана икономика* (flowing
essentially-stratified economy) (протичаща икономика, икономика на потоците)
и (б) интегрална същностно-стратифицирана икономика* (integral
essentially-stratified economy) [последното същото като фондова същностностратифицирана икономика* (fudly-stratified essentially-stratified economy)
или като капиталова същностно-стратифицирана икономика* (capitalstratified essentially-stratified economy)], а взаимозависимостите помежду им –
като акумулативно-същностно-стратифицирана икономика* (accumulativelly-stratified essentially-stratified economy) (вж. акумулативно-стратифицирана икономика).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(5) според равнището на организация на общественото производство – (а)
обществена същностно-стратифицирана икономика* (social essentiallystratified economy) [същностно-стратифицирана икономика на народностопанско равнище* (social-level essentially-stratified economy)], (б) фирмена
същностно-стратифицирана икономика* (firm essentially-stratified economy)
[същностно-стратифицирана икономика на фирмено равнище* (firm-level
essentially-stratified economy)] и (в) индивидуална същностно-стратифицирана икономика* (individual essentially-stratified economy) [същностностратифицирана икономика на индивидуално равнище* (individual-level
essentially-stratified economy)]; тези три разновидности изграждат общностностратифицираната
същностно-стратифицирана
икономика*
(communally-stratified essentially-stratified economy) (вж. общностностратифицирана икономика).
Важен критерий за конституирането и разграничаването на разновидности
на същностно-стратифицираната икономика е също и възпроизводственото
равнище на ограниченост на поддържането. Според този критерий някои от
нейните разновидности са: консуматорско-ограничената същностностратифицирана икономика – същностно-стратифицирана икономика изградена от ценностната икономика и началната икономика; стопанскоограничената същностно-стратифицирана икономика – същностностратифицирана икономика изградена от ценностната икономика, началната
икономика и специфичната икономика; икономическо-ограничената същностно-стратифицирана икономика – същностно-стратифицирана икономика
изградена от ценностната икономика, началната икономика, специфичната
икономика и трудовата икономика; пазарно-икономическо-ограничената същностно-стратифицирана икономика – същностно-стратифицирана икономика
изградена от ценностната икономика, началната икономика, специфичната
икономика, трудовата икономика и паричната икономика; финансово-пазарноикономическо-ограничената същностно-стратифицирана икономика (последната е пълната същностно-стратифицирана икономика) – същностностратифицирана икономика изградена от ценностната икономика, началната
икономика, специфичната икономика, трудовата икономика, паричната икономика и ликвидната икономика. Вж. същностно-стратифицирана икономическа система, същностно-стратифицирана възпроизводствена икономика и
възпроизводствена икономика.
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до СЮРЕКЦИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА (essentially-stratified
economy) (ки) – във:
елементарна същностно-стратифицирана икономика;
икономическо-ограничена същностно-стратифицирана икономика;
компактна опростена същностно-стратифицирана икономика;
компактна същностно-стратифицирана икономика (вж. същностностратифицирана икономика);
консуматорско-ограничена същностно-стратифицирана икономика;
материализираща същностно-стратифицирана икономика;
метризираща същностно-стратифицирана икономика;
опростена същностно-стратифицирана икономика;
пазарно-икономическо-ограничена същностно-стратифицирана икономика;
пълна същностно-стратифицирана икономика;
разгърната същностно-стратифицирана икономика (вж. същностностратифицирана икономика);
стопанско-ограничена същностно-стратифицирана икономика;
същностно-стратифицирана възпроизводствена икономика;
същностно-стратифицирана икономика;
същностно-стратифицирана икономика на възпроизводствените запаси;
същностно-стратифицирана икономика на ликвидните запаси;
същностно-стратифицирана икономика на материалните запаси
същностно-стратифицирана икономика на паричните запаси;
същностно-стратифицирана икономика на потреблението;
същностно-стратифицирана икономика на производството;
същностно-стратифицирана икономика на разпределението;
същностно-стратифицирана икономика на размяната;
същностно-стратифицирана икономика на трудовите запаси;
същностно-стратифицирана икономика на физическите запаси;
финансово-пазарно-икономическо-ограничена
същностностратифицирана икономика.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА НА ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ЗАПАСИ* (essentially-stratified economy of the reproductional
stocks) (*) – ресурсно-субстанциална икономика, всеки същностно-феноменен
икономически страт на която представлява съвкупност от различни възпроизводствени икономически запаси, изразени чрез различни измерители, отгова126
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------рящи на определен възпроизводствен обхват на поддържането (вж. същностно-стратифицирана икономика). Между същностно-стратифицираната икономика на възпроизводствените запаси и същностно-стратифицираната възпроизводствена икономика има еднозначно и взаимно-обратимо съответствие,
тъй като възпроизводствените икономически фази трансформират икономическите запаси от една в друга субстанциална форма. Основните субстанциални форми на възпроизводствените икономически запаси (от които се комбинират всички останали видове запаси) са трудовите запаси (labour stocks), физическите запаси (physical stocks), паричните запаси (money stocks) и ликвидните запаси (liquid stocks) (понятието за възпроизводствени икономически
запаси е обобщаващо за икономически ресурси и икономически резултати).
Има определено съответствие между конституирането на възпроизводствените
запаси и възпроизводствения обхват на някои от поддържащите сфери, като
икономиката, пазарната икономика и финансовата пазарна икономика.
Зависимостите между отделните равнища на същностно-страти-ицираната
икономика на възпроизводствените запаси са зависимости между същностите
и феноменните характеристики на запасите. Преминаването от едно към друго
същностно-стратификационно равнище в случая означава преминаване от
същностно към феноменно изобразяване (феноменно имплициране) или от
феноменно към същностно изобразяване (същностно експлициране) на възпроизводствените икономически запаси, от тяхното разглеждане като определена икономическа същност към тяхното разглеждане като определено икономическо явление или обратното. Тези равнища [икономики на възпроизводствените запаси на примера на пълната същностно-стратифицирана икономика на възпроизводствените запаси* (full essentially-stratified economy of the
reproductional stocks)] са следните (фиг. 1, където ИВЗ означава “икономика на
възпроизводствените запаси”, а З – “запаси”): (0) ценностно-изразената икономика на възпроизводствените запаси (трансцендентално-изразената икономика на възпроизводствените запаси), (1) начално-изразената икономика
на възпроизводствените запаси, (2) специфично-изразената икономика на
възпроизводствените запаси, (3) трудово-изразената икономика на възпроизводствените запаси, (4) продуктово-парично-изразената икономика на възпроизводствените запаси, (5) символно-парично-изразената икономика на възпроизводствените запаси, (6) ликвидно-изразената икономика на възпроизводствените запаси (виртуално-изразената икономика на възпроизводствените запаси). В своята общност продуктово-парично-изразената и символнопарично-изразената икономика на възпроизводствените запаси образуват па-
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до СЮРЕКЦИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------рично-изразената икономика на възпроизводствените запаси. Ценностноизразената, начално-изразената и специфично-изразената икономика на възпроизводствените запаси фиксират действителни състояния на икономиката на
запасите, докато останалите същностно-стратификационни равнища са само
начини на измерване (на съизмеримо описание) на действителните състояния.
Както се вижда от фиг. 1, същностно-стратифицираната икономика на възпроизводствените запаси може да се представи в разгърната форма, която се състои от следните позиции (разновидности): същностно-стратифицирана икономика на трудовите запаси, същностно-стратифицирана икономика на
продуктовите запаси, същностно-стратифицирана икономика на паричните
запаси и същностно-стратифицирана икономика на ликвидните запаси.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ликвидно
-изразена
ИВЗ

Ликвидно
-изразени
трудови З

Ликвидно
-изразени
прод. З

Ликвидно
-изразени
парич. З

Ликвидно
-изразени
ликвид. З

Симв.пар.
-изразена
ИВЗ

Симв.пар.
-изразени
трудови З

Симв.пар.
-изразени
физич. З

Симв.пар.
-изразени
парич. З

Симв.пар.
-изразени
ликвид. З

Прод.пар.
-изразена
ИВЗ

Прод.пар.
-изразени
трудови З

Прод.пар.
-изразени
физич. З

Прод.пар.
-изразени
парич. З

Прод.пар.
-изразени
ликвид. З

Трудовоизразена
ИВЗ

Трудовоизразени
трудови З

Трудовоизразени
физич. З

Трудовоизразени
парич. З

Трудовоизразени
ликвид. З

Специф.изразена
ИВЗ

Специф.
-изразени
трудови З

Специф.
-изразено
физич. З

Специф.
-изразени
парич. З

Специф.
-изразени
ликвид. З

Началноизразена
ИВЗ

Началноизразени
трудови З

Началноизразени
физич. З

Началноизразени
парич. З

Началноизразени
ликвид. З

Ценност.изразена
ИВЗ

Ценност.изразени
трудови З

Ценност.изразени
физич. З

Ценност.изразени
парич. З

Ценност.изразени
ликвид. З

Пълна същ.страт.икон.
на трудов. З

Пълна същ.страт.икон.
на физич. З

Пълна същ.страт.икон.
на парич. З

Пълна същ.страт.икон.
на ликвид. З

Пълна същ.стратифиц.
ИВЗ (общо)

Пълна същностно-стратифицирана икономика
на възпроизводствените запаси (разгърнато)

Фиг. 1. Пълна същностно-стратифицирана икономика на възпроизводствените запаси
(ИВЗ) в разгърнат вид
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до СЮРЕКЦИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА НА ЛИКВИДНИТЕ ЗАПАСИ* (essentially-stratified economy of the liquid stocks) (*) – разновидност (частен случай) на същностно-стратифицираната икономика на възпроизводствените запаси, при която с помощта на различни измерителни
единици ликвидните запаси (liquid stocks) са изразени (представени, измерени) на различни същностно-стратификационни равнища. Зависимостите между отделните равнища на същностно-стратифицираната икономика на ликвидните запаси са зависимости между същностите и феноменните характеристики на тези запаси. Преминаването от едно към друго същностностратификационно равнище в случая означава преминаване от същностно към
феноменно изобразяване (феноменно имплициране) или от феноменно към
същностно изобразяване (същностно експлициране) на ликвидните запаси, от
тяхното разглеждане като определена икономическа същност към тяхното разглеждане като определено икономическо явление или обратното. Тези равнища [на примера на пълната същностно-стратифицирана икономика на
ликвидните запаси* (full essentially-stratified economy of the liquid stocks)] са
следните: (0) ценностно-изразени ликвидни запаси* (worthly-expressed liquid
stocks) [трансцендентално-изразени ликвидни запаси* (transcendentallyexpressed liquid stocks)] – те са измерени чрез ценностни измерителни единици
(стойностни единици или полезностни единици); (1) начално-изразени ликвидни запаси* (initially-expressed liquid stocks) – те са измерени чрез природни
(разновидност на натуралните) измерителни единици; (2) специфичноизразени ликвидни запаси* (specifically-expressed liquid stocks) – те са измерени чрез специфични (разновидност на натуралните) измерителни единици (в
случая – собствено-изразени в ликвидни единици); (3) трудово-изразени ликвидни запаси* (labourly-expressed liquid stocks) – те са измерени чрез трудови
измерителни единици; (4) продуктово-парично-изразени ликвидни запаси*
(productly-monetarly-expressed liquid stocks) – те са измерени чрез парични измерителни единици, ролята на които се изпълнява от продуктови (стокови) пари, каквито са златото и среброто; (5) символно-парично-изразени ликвидни
запаси* (symbolically-monetarly-expressed liquid stocks) – те са измерени чрез
парични измерителни единици, ролята на които се изпълнява от книжни пари,
които не са обменими срещу злато и сребро; (6) ликвидно-изразени ликвиднш
запаси* (liquidly-expressed liquid stocks) [виртуално-изразени ликвидни запаси* (virtually-expressed liquid stocks)] – те са измерени чрез ликвидни измерителни единици, съпоставими с понятието за ликвиден континуум. В своята
общност продуктово-парично-изразените и символно-парично-изразените
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ликвидни запаси образуват парично-изразените ликвидни запаси*
(monetarly-expressed liquid stocks) – те са измерени чрез парични измерителни
единици. Ценностно-изразените, начално-изразените и специфично-изразените
ликвидни запаси фиксират действителни състояния на тези запаси, докато останалите същностно-стратификационни равнища са само начини на измерване
(на съизмеримо описание) на действителните състояния.

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА НА ПАРИЧНИТЕ
ЗАПАСИ* (essentially-stratified economy of the monetary stocks) (*) – разновидност (частен случай) на същностно-стратифицираната икономика на възпроизводствените запаси, при която с помощта на различни измерителни
единици паричните запаси (monetary stocks) са изразени (представени, измерени) на различни същностно-стратификационни равнища. Зависимостите
между отделните равнища на същностно-стратифицираната икономика на паричнитее запаси са зависимости между същностите и феноменните характеристики на тези запаси. Преминаването от едно към друго същностностратификационно равнище в случая означава преминаване от същностно към
феноменно изобразяване (феноменно имплициране) или от феноменно към
същностно изобразяване (същностно експлициране) на паричните запаси, от
тяхното разглеждане като определена икономическа същност към тяхното разглеждане като определено икономическо явление или обратното. Тези равнища [на примера на пълната същностно-стратифицирана икономика на паричните запаси* (full essentially-stratified economy of the monetary stocks)] са
следните: (0) ценностно-изразени парични запаси* (worthly-expressed monetary stocks) [трансцендентално-изразени парични запаси* (transcendentallyexpressed monetary stocks)] – те са измерени чрез ценностни измерителни единици (стойностни единици или полезностни единици); (1) начално-изразени
парични запаси* (initially-expressed monetary stocks) – те са измерени чрез
природни (разновидност на натуралните) измерителни единици; (2) специфично-изразени парични запаси* (specifically-expressed monetary stocks) – те
са измерени чрез специфични (разновидност на натуралните) измерителни
единици (в случая – собствено-изразени в парични единици); (3) трудовоизразени парични запаси* (labourly-expressed monetary stocks) – те са измерени чрез трудови измерителни единици; (4) продуктово-парично-изразени парични запаси* (productly-monetarly-expressed monetary stocks) – те са измерени
чрез парични измерителни единици, ролята на които се изпълнява от продуктови (стокови) пари, каквито са златото и среброто; (5) символно-парично131
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------изразени парични запаси* (symbolically-monetarly-expressed monetary stocks) –
те са измерени чрез парични измерителни единици, ролята на които се изпълнява от книжни пари, които не са обменими срещу злато и сребро; (6) ликвидно-изразени парични запаси* (liquidly-expressed monetary stocks) [виртуално-изразени парични запаси* (virtually-expressed monetary stocks)] – те са
измерени чрез ликвидни измерителни единици, съпоставими с понятието за
ликвиден континуум. В своята общност продуктово-парично-изразените и
символно-парично-изразените парични запаси образуват парично-изразените
парични запаси* (monetarly-expressed monetary stocks) – те са измерени чрез
парични измерителни (собствено-измерителни) единици. Ценностноизразените, начално-изразените и специфично-изразените парични запаси
фиксират действителни състояния на тези запаси, докато останалите същностно-стратификационни равнища са само начини на измерване (на съизмеримо
описание) на действителните състояния.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО* (essentially-stratified economy of the consumption) (*) – разновидност
(частен случай) на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономика, при която с помощта на различни измерителни единици икономическите
ингредиенти на потреблението са изразени (представени, измерени) на различни същностно-стратификационни равнища. Зависимостите между отделните равнища на същностно-стратифицираната икономика на потреблението са
зависимости между същностите и феноменните характеристики на неговите
икономически ингредиенти. Преминаването от едно към друго същностностратификационно равнище в случая означава преминаване от същностно към
феноменно изобразяване (феноменно имплициране) или от феноменно към
същностно изобразяване (същностно експлициране) на потреблението, от неговото разглеждане като определена икономическа същност към неговото разглеждане като определено икономическо явление или обратното. Тези равнища [на примера на пълната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономика* (full essentially-stratified reproductional economy)] са следните:
(0) ценностно-изразено потребление* (worthly-expressed consumption)
[трансцендентално-изразено потребление* (transcendentally-expressed consumption)] – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез ценностни
измерителни единици (стойностни единици или полезностни единици); (1) начално-изразено потребление* (initially-expressed consumption) – неговите
икономически ингредиенти са измерени чрез природни (разновидност на нату132
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ралните) измерителни единици; (2) специфично-изразено потребление*
(specifically-expressed consumption) – неговите икономически ингредиенти са
измерени чрез специфични (разновидност на натуралните) измерителни единици (в случая – собствено-изразени в специфични единици); (3) трудовоизразено потребление* (labourly-expressed consumption) – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез трудови измерителни единици; (4) продуктово-парично-изразено потребление* (productly-monetarly-expressed consumption) – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез парични
измерителни единици, ролята на които се изпълнява от продуктови (стокови)
пари, каквито са златото и среброто; (5) символно-парично-изразено потребление* (symbolically-monetarly-expressed consumption) – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез парични измерителни единици, ролята на които се изпълнява от книжни пари, които не са обменими срещу злато и сребро;
(6) ликвидно-изразено потребление* (liquidly-expressed consumption) [виртуално-изразено потребление* (virtually-expressed consumption)] – неговите
икономически ингредиенти са измерени чрез ликвидни измерителни единици,
съпоставими с понятието за ликвиден континуум. В своята общност продуктово-парично-изразеното и символно-парично-изразеното потребление образуват парично-изразеното потребление* (monetarly-expressed distribution) – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез парични измерителни
единици. Ценностно-изразеното, начално-изразеното и специфичноизразеното потребление фиксират действителни състояния на потреблението,
докато останалите същностно-стратификационни равнища са само начини на
измерване (на съизмеримо описание) на действителните състояния.

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА НА ПРОИЗВОДСТВОТО* (essentially-stratified economy of the production) (*) – разновидност
(частен случай) на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономика, при която с помощта на различни измерителни единици икономическите
ингредиенти на производството са изразени (представени, измерени) на различни същностно-стратификационни равнища. Зависимостите между отделните равнища на същностно-стратифицираната икономика на производството са
зависимости между същностите и феноменните характеристики на неговите
икономически ингредиенти. Преминаването от едно към друго същностностратификационно равнище в случая означава преминаване от същностно към
феноменно изобразяване (феноменно имплициране) или от феноменно към
същностно изобразяване (същностно експлициране) на производството, от не133
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------говото разглеждане като определена икономическа същност към неговото разглеждане като определено икономическо явление или обратното. Тези равнища [на примера на пълната същностно-стратифицирана възпроизводствена икономика* (full essentially-stratified reproductional economy)] са следните:
(0) ценностно-изразено производство* (worthly-expressed production) [трансцендентално-изразено производство* (transcendentally-expressed production)] – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез ценностни измерителни единици (стойностни единици или полезностни единици); (1) начално-изразено производство* (initially-expressed production) – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез природни (разновидност на натуралните) измерителни единици; (2) специфично-изразено производство*
(specifically-expressed production) – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез специфични (разновидност на натуралните) измерителни единици
(в случая – собствено-изразени в специфични единици); (3) трудово-изразено
производство* (labourly-expressed production) – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез трудови измерителни единици; (4) продуктовопарично-изразено производство* (productly-monetarly-expressed production) –
неговите икономически ингредиенти са измерени чрез парични измерителни
единици, ролята на които се изпълнява от продуктови (стокови) пари, каквито
са златото и среброто; (5) символно-парично-изразено производство*
(symbolically-monetarly-expressed production) – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез парични измерителни единици, ролята на които се
изпълнява от книжни пари, които не са обменими срещу злато и сребро; (6)
ликвидно-изразено производство* (liquidly-expressed production) [виртуалноизразено производство* (virtually-expressed production)] – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез ликвидни измерителни единици, съпоставими с понятието за ликвиден континуум. В своята общност продуктовопарично-изразеното и символно-парично-изразеното производство образуват
парично-изразеното производство* (monetarly-expressed production) – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез парични измерителни единици. Ценностно-изразеното, начално-изразеното и специфично-изразеното
производство фиксират действителни състояния на производството, докато
останалите същностно-стратификационни равнища са само начини на измерване (на съизмеримо описание) на действителните състояния.

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА НА РАЗМЯНАТА*
(essentially-stratified economy of the exchange) (*) – разновидност (частен слу134
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------чай) на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономика, при
която с помощта на различни измерителни единици икономическите ингредиенти на размяната са изразени (представени, измерени) на различни същностно-стратификационни равнища. Зависимостите между отделните равнища на
същностно-стратифицираната икономика на размяната са зависимости между
същностите и феноменните характеристики на нейните икономически ингредиенти. Преминаването от едно към друго същностно-стратификационно равнище в случая означава преминаване от същностно към феноменно изобразяване (феноменно имплициране) или от феноменно към същностно изобразяване (същностно експлициране) на размяната, от нейното разглеждане като определена икономическа същност към нейното разглеждане като определено
икономическо явление или обратното. Тези равнища [на примера на пълната
същностно-стратифицирана възпроизводствена икономика* (full essentially-stratified reproductional economy)] са следните: (0) ценностно-изразена
размяна* (worthly-expressed exchange) [трансцендентално-изразена размяна* (transcendentally-expressed exchange)] – нейните икономически ингредиенти са измерени чрез ценностни измерителни единици (стойностни единици
или полезностни единици); (1) начално-изразена размяна* (initially-expressed
exchange) – нейните икономически ингредиенти са измерени чрез природни
(разновидност на натуралните) измерителни единици; (2) специфичноизразена размяна* (specifically-expressed exchange) – нейните икономически
ингредиенти са измерени чрез специфични (разновидност на натуралните) измерителни единици; (3) трудово-изразена размяна* (labourly-expressed
exchange) – нейните икономически ингредиенти са измерени чрез трудови измерителни единици; (4) продуктово-парично-изразена размяна* (productlymonetarly-expressed exchange) – нейните икономически ингредиенти са измерени чрез парични измерителни единици, ролята на които се изпълнява от
продуктови (стокови) пари, каквито са златото и среброто; (5) символнопарично-изразена размяна* (symbolically-monetarly-expressed exchange) –
нейните икономически ингредиенти са измерени чрез парични измерителни
единици, ролята на които се изпълнява от книжни пари, които не са обменими
срещу злато и сребро; (6) ликвидно-изразена размяна* (liquidly-expressed
exchange) [виртуално-изразена размяна* (virtually-expressed exchange)] –
нейните икономически ингредиенти са измерени чрез ликвидни измерителни
единици, съпоставими с понятието за ликвиден континуум. В своята общност
продуктово-парично-изразената и символно-парично-изразената размяна образуват парично-изразената размяна* (monetarly-expressed exchange) – нейните
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------икономически ингредиенти са измерени чрез парични измерителни единици.
Ценностно-изразената, начално-изразената и специфично-изразената размяна
фиксират действителни състояния на ръзмяната, докато останалите същностно-стратификационни равнища са само начини на измерване (на съизмеримо
описание) на действителните състояния.

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО* (essentially-stratified economy of the distribution) (*) – разновидност (частен случай) на същностно-стратифицираната възпроизводствена икономика, при която с помощта на различни измерителни единици икономическите ингредиенти на разпределението са изразени (представени, измерени) на различни същностно-стратификационни равнища. Зависимостите
между отделните равнища на същностно-стратифицираната икономика на разпределението са зависимости между същностите и феноменните характеристики на неговите икономически ингредиенти. Преминаването от едно към друго същностно-стратификационно равнище в случая означава преминаване от
същностно към феноменно изобразяване (феноменно имплициране) или от
феноменно към същностно изобразяване (същностно експлициране) на разпределението, от неговото разглеждане като определена икономическа същност
към неговото разглеждане като определено икономическо явление или обратното. Тези равнища [на примера на пълната същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономика* (full essentially-stratified reproductional economy)] са следните: (0) ценностно-изразено разпределение* (worthly-expressed
distribution) [трансцендентално-изразено разпределение* (transcendentallyexpressed distribution)] – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез
ценностни измерителни единици (стойностни единици или полезностни единици); (1) начално-изразено разпределение* (initially-expressed distribution) –
неговите икономически ингредиенти са измерени чрез природни (разновидност на натуралните) измерителни единици; (2) специфично-изразено разпределение* (specifically-expressed distribution) – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез специфични (разновидност на натуралните) измерителни единици (в случая – собствено-изразени в специфични единици); (3)
трудово-изразено разпределение* (labourly-expressed distribution) – неговите
икономически ингредиенти са измерени чрез трудови измерителни единици;
(4) продуктово-парично-изразено разпределение* (productly-monetarlyexpressed distribution) – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез
парични измерителни единици, ролята на които се изпълнява от продуктови
136
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------(стокови) пари, каквито са златото и среброто; (5) символно-парично-изразено
разпределение* (symbolically-monetarly-expressed distribution) – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез парични измерителни единици, ролята на които се изпълнява от книжни пари, които не са обменими срещу злато
и сребро; (6) ликвидно-изразено разпределение* (liquidly-expressed distribution) [виртуално-изразено разпределение* (virtually-expressed distribution)] –
неговите икономически ингредиенти са измерени чрез ликвидни измерителни
единици, съпоставими с понятието за ликвиден континуум. В своята общност
продуктово-парично-изразеното и символно-парично-изразеното разпределение образуват парично-изразеното разпределение* (monetarly-expressed
distribution) – неговите икономически ингредиенти са измерени чрез парични
измерителни единици. Ценностно-изразеното, начално-изразеното и специфично-изразеното разпределение фиксират действителни състояния на разпределението, докато останалите същностно-стратификационни равнища са само
начини на измерване (на съизмеримо описание) на действителните състояния.

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА НА ТРУДОВИТЕ
ЗАПАСИ* (essentially-stratified economy of the labour stocks) (*) – разновидност (частен случай) на същностно-стратифицираната икономика на възпроизводствените запаси, при която с помощта на различни измерителни
единици трудовите запаси (labour stocks) са изразени (представени, измерени) на различни същностно-стратификационни равнища. Зависимостите между отделните равнища на същностно-стратифицираната икономика на трудовите запаси са зависимости между същностите и феноменните характеристики
на тези запаси. Преминаването от едно към друго същностно-стратиикационно равнище в случая означава преминаване от същностно към феноменно изобразяване (феноменно имплициране) или от феноменно към същностно изобразяване (същностно експлициране) на трудовите запаси, от тяхното
разглеждане като определена икономическа същност към тяхното разглеждане
като определено икономическо явление или обратното. Тези равнища [на примера на пълната същностно-стратифицирана икономика на трудовите
запаси* (full essentially-stratified economy of the labour stocks)] са следните: (0)
ценностно-изразени трудови запаси* (worthly-expressed labour stocks) [трансцендентално-изразени трудови запаси* (transcendentally-expressed labour
stocks)] – те са измерени чрез ценностни измерителни единици (стойностни
единици или полезностни единици); (1) начално-изразени трудови запаси*
(initially-expressed labour stocks) – те са измерени чрез природни (разновидност
137
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------на натуралните) измерителни единици; (2) специфично-изразени трудови запаси* (specifically-expressed labour stocks) – те са измерени чрез специфични
(разновидност на натуралните) измерителни единици (в случая – собственоизразени в трудови единици); (3) трудово-изразени трудови запаси*
(labourly-expressed labour stocks) – те са измерени чрез трудови измерителни
единици; (4) продуктово-парично-изразени трудови запаси* (productlymonetarly-expressed labour stocks) – те са измерени чрез парични измерителни
единици, ролята на които се изпълнява от продуктови (стокови) пари, каквито
са златото и среброто; (5) символно-парично-изразени трудови запаси*
(symbolically-monetarly-expressed labour stocks) – те са измерени чрез парични
измерителни единици, ролята на които се изпълнява от книжни пари, които не
са обменими срещу злато и сребро; (6) ликвидно-изразени трудови запаси*
(liquidly-expressed labour stocks) [виртуално-изразени трудови запаси*
(virtually-expressed labour stocks)] – те са измерени чрез ликвидни измерителни
единици, съпоставими с понятието за ликвиден континуум. В своята общност
продуктово-парично-изразените и символно-парично-изразените трудови запаси образуват парично-изразените трудови запаси* (monetarly-expressed
labour stocks) – те са измерени чрез парични измерителни единици. Ценностноизразените, начално-изразените и специфично-изразените трудови запаси фиксират действителни състояния на тези запаси, докато останалите същностностратификационни равнища са само начини на измерване (на съизмеримо описание) на действителните състояния.

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИКА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЗАПАСИ* (essentially-stratified economy of the physical stocks) (*) – разновидност (частен случай) на същностно-стратифицираната икономика на
възпроизводствените запаси, при която с помощта на различни измерителни
единици физическите запаси (material stocks) (в т.ч. материалните и нематиреалните физически запаси) (вж. възпроизводствени икономически запаси) са
изразени (представени, измерени) на различни същностно-стратификационни
равнища. Зависимостите между отделните равнища на същностностратифицираната икономика на физическите запаси са зависимости между
същностите и феноменните характеристики на тези запаси. Преминаването от
едно към друго същностно-стратификационно равнище в случая означава преминаване от същностно към феноменно изобразяване (феноменно имплициране) или от феноменно към същностно изобразяване (същностно експлициране)
на физическите запаси, от тяхното разглеждане като определена икономическа
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същност към тяхното разглеждане като определено икономическо явление или
обратното. Тези равнища [на примера на пълната същностно-стратифицирана икономика на физическите запаси* (full essentially-stratified
economy of the physical stocks)] са следните: (0) ценностно-изразени физически запаси* (worthly-expressed physical stocks) [трансцендентално-изразени
физически запаси* (transcendentally-expressed physical stocks)] – те са измерени чрез ценностни измерителни единици (стойностни единици или полезностни единици); (1) начално-изразени физически запаси* (initially-expressed
physical stocks) – те са измерени чрез природни (разновидност на натуралните)
измерителни единици; (2) специфично-изразени физически запаси*
(specifically-expressed physical stocks) – те са измерени чрез специфични (разновидност на натуралните) измерителни единици (в случая – собственоизразени в материални единици); (3) трудово-изразени физически запаси*
(labourly-expressed physical stocks) – те са измерени чрез трудови измерителни
единици; (4) продуктово-парично-изразени физически запаси* (productlymonetarly-expressed physical stocks) – те са измерени чрез парични измерителни
единици, ролята на които се изпълнява от продуктови (стокови) пари, каквито
са златото и среброто; (5) символно-парично-изразени физически запаси*
(symbolically-monetarly-expressed physical stocks) – те са измерени чрез парични измерителни единици, ролята на които се изпълнява от книжни пари, които
не са обменими срещу злато и сребро; (6) ликвидно-изразени физически запаси* (liquidly-expressed physical stocks) [виртуално-изразени физически запаси* (virtually-expressed physical stocks)] – те са измерени чрез ликвидни измерителни единици, съпоставими с понятието за ликвиден континуум. В своята
общност продуктово-парично-изразените и символно-парично-изразените физически запаси образуват парично-изразените физически запаси* (monetarlyexpressed physical stocks) – те са измерени чрез парични измерителни единици.
Ценностно-изразените, начално-изразените и специфично-изразените физически запаси фиксират действителни състояния на тези запаси, докато останалите същностно-стратификационни равнища са само начини на измерване (на
съизмеримо описание) на действителните състояния.

СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА*
(essentially-stratified economic system), същностно-многостратна икономическа система, диспозиционна икономическа система (*) – стратифицирано
описание на йерархична многоравнищна икономическа система във вид на
система от модели, всеки от които представя поведението на икономическата
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------система от гледна точка на различни равнища на същностно-феноменно абстрахиране* (essential-phenomenal abstraction); една от разновидностите на
стратифицираната икономическа система (вж. и икономическа система). Тя
е системно отражение на същностно-стратифицираната икономика. Представлява ингредиентна икономическа система от нулев ранг (вж. ранжиране
на ингредиентните икономически системи). Всяко отделно равнище на абстрахиране е отделен същностно-феноменен икономически страт (вж. и икономически страт). Всеки същностно-феноменен страт (всяко същностнофеноменно равнище на стратификационната икономическа йерархия) притежава собствено множество от променливи икономически величини, чрез които
се изучава именно само даденото стратификационно 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 същностно-феноменната абстракция.
В същностно-стратифицираната икономическа система се извършва преминаване от икономически явления към икономически същности (превръщане,
разпредметяване или имплициране на икономическите явления в икономически същности) на някакъв системен икономически обект или обратното – преминаване от икономически същности към икономически явления (превръщане,
опредметяване или експлициране на икономическите същности в икономически явления). Същностно-стратифицираната икономическа система се състои от
насочена икономическа последователност от няколко същностно-феноменни
икономически страти (в посока от икономическите същности към икономическите явления или обратно). Обикновено тя е изградена от верига от последователно фиксирани няколко (но най-малко една) елементарни същностностратифицирани икономически системи, във всяка една от които се извършва
преминаване от дадена икономическа същност към дадено икономическо явление, но така че икономическото явление във всяка предходна елементарна
същностно-стратифицирана икономическа система съвпада с икономическата
същност на следващата след нея елементарна система. Ако номерираме последователно елементарните системи с 1, 2, 3 и т.н., тогава например икономическото явление на елементарната същностно-стратифицирана икономическа
система с номер 2 е икономическо явление от по-висш ранг за система с номер
1 в сравнение с икономическото явление на самата система с номер 1.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------Ингредиентност на същностно-стратифицираната икономическа система
Същностно-стратифицираната икономическа система е такава разновидност на консидерната икономическа система и на стратифицираната
икономическа система, в която се извършва същностно-стратификационно
икономическо преобразование. То е преминаване от едно към друго (превръщане на едно в друго) равнище на същностно-феноменно абстрахиране на
икономическата система. Нейната способност на същностно-страти-икационно
преобразование е същностна стратификационност на икономическата система* (essential stratificationality of the economic system) [същото като същностна икономическа стратификационност* (essential economic stratificationality). Входен икономически ингредиент на тази система е някакво икономическо
явление, разглеждано като феноменен икономически ингредиент*
(phenomenal economic ingredient) [той е форма на проявление на феноменното
икономическо богатство* (phenomenal economic wealth)], а неин изходен икономически ингредиент е икономическата същност, изразявана чрез това явление, но стояща скрита в него. Последната се разглежда като същностен икономически ингредиент* (essential economic ingredient) [той е форма на проявление на същностното икономическо богатство* (essential economic wealth)].
В своята общност същностният и феноменният икономически ингредиент
представляват същностно-стратификационните икономически ингрендиенти.
Целта на същностно-стратифицираната икономическа система е чрез адекватно преобразувание на икономическото явление да разкрие (да експлицира) съответствуващата на него икономическа същност или пък обратното – чрез обратно преобразование на икономическата същност да я скрие (да я имплицира)
в съответствуващото на него икономическо явление. Затова тя е система на
зависимостта между икономическата същност и икономическото явление. Тук
се предполага, че икономическата същност в качеството й на същностен
икономически ингредиент и икономическото явление в качеството му на
феноменен 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. В най-общ вид зависимостите между абстрактната ингредиентна икономическа система, стратифицираната икономическа система и същностностратифицираната икономичаска система са показани на фиг. 1. Понятията от
дадено равнище в тези зависимости са частни случаи (разновидности) на съответствуващите им понятия от по-горното равнище.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начална (входноизходна) абстрактна
ингредиентна икономическа система

Начална (входноизходна) стратифицирана икономическа система

Начална същностностратифици-рана
(феноменносъщностна) икономическа система

Абстрактна ингредиентна икономическа система

Инверсна (изходновходна) абстрактна
ингредиентна икономическа система

Стратифицирана
икономическа система

Инверсна (изходновходна) стратифицирана икономическа
система

Същностностратифицирана
икономическа система

Инверсна същностно-стратифи-цирана
(същностнофеноменна) икономическа система

Фиг. 1. Зависимости между абстрактната ингредиентна, стратифицираната и същностностратифицираната икономическа система

Същностно-стратификационното икономическо преобразование е една от
разновидностите на стратификационното икономическо преобразование, а
чрез него и на ингредиентното икономическо преобразование изобщо. На него
отговаря понятието за същностно-стратификационно икономическо изображение* (essentially-stratificational economic mapping). Основни съставки на
същностно-стартификационното икономическо изображение са същностностратификационното икономическо съответствие* (essentially-stratificational economic correspondence) и икономическият диспозификатор (същностно-стратификационният икономически ингредиентор, същностностратификационен икономически оператор). Входният и изходният икономически ингредиенти на тази система (наречени икономически диспозанти, към
които се числят икономическата същност и икономическото явление) са определени в някакво същностно-стратификационно икономическо пространство* (essentially-stratificational economic space). Когато входните икономически ингредиенти са значения от реалната числова ос, функционирането на
същностно-стратифицираната икономическа система представлява същност-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------но-стратификационен икономически процес* (essentially-stratificational
economic process). Икономическият диспозификатор е същностно-стратикационният икономически оператор* (essentially-stratificational economic
operator), т.е. операторът на същностно-стратифицираната икономическа система. Представлява икономически оператор, който задава същностностратификационното икономическо преобразование или в посока от входния
икономически ингредиент към изходния икономически ингредиент (от входния
към изходния икономически диспозант) – тогава той е прав икономически диспозификатор (прав диспозиционен икономически ингредиентор), или в посока
от изходния към входния икономически ингредиент (от изходния към входния
икономически диспозант) – тогава той е обратен икономически диспозификатор (обратен диспозиционен икономически ингредиентор). Когато не е посочено друго, под икономически диспозификатор обикновено се подразбира
правият икономически диспозификатор.
Важен частен случай на икономическия диспозификатор е линейният
икономически диспозификатор* (linear economic stratificator), чиито основни
разновидности са пропорционалният икономически диспозификатор*
(proportional economic disposificator) и интегралният икономически диспозификатор* (integral economic disposificator). Икономическият диспозификатор се реализира чрез същностно-стратификационната икономическа чувствителност [чрез диспозиционната икономическа чувствителност* (dispositional economic sensitivity)] (същото като икономическа диспозитивност,
подразбирана като същностно-стратификационна ингредиентна икономическа
чувствителност), която в линейния стационарен случай е представена от диспозиционната ингредиентна предавателна икономическа функция. Нейни разновидности са (1) средната същностно-стратификационна икономическа
чувствителност [същото като средна икономическа диспозитивност*
(average economic dispositivity)] (тя реализира пропорционалния икономически
диспозификатор и се представя от средната диспозиционна ингредиентна предавателна икономическа функция) и (2) пределната същностно-стратиикационна икономическа чувствителност [същото като пределна икономическа диспозитивност* (marginal economic dispositivity)] (тя реализира интегралния икономически диспозификатор и се представя от пределната диспозиционна ингредиентна предавателна икономическа функция). Икономическата
чувствителност, която реализира правия икономически диспозификатор е
същностно-стратификационната икономическа креативност (същностностратификационната креативна икономическа чувствителност), а тази, коя143
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------то реализира обратния икономически диспозификатор е същностно-стратиикационната
икономическа
абсорбционност
(същностно-стратификационната абсорбционна икономическа чувствителност).
Двойката, образувана от входния и изходния икономически ингредиент на
дадена елементарна (без вътрешни междинни преобразования) същностностратифицирана икономическа система, икономическото съответствие между
които (ингредиенти) е определено чрез някакъв икономически диспозификатор, е икономическият диспозификат (същностно-стратификационният икономически ингредиентификат). Така че същностно-стратифицираната икономическа система е съставена от икономическия диспозификат и икономическия диспозификатор, който задава същностно-стратификационното икономическо преобразование между входа и изхода на системата.
Според разглежданата посока на зависимостта между входните и изходните същностно-стратификационни икономически ингредиенти (между
икономическото явление и икономическата същност) на някаква дефинирана
същностно-стратифицирана икономическа система, наричана тук зададена
същностно-стратифицирана икономическа система Sesfe , т.е. според ингредиентната икономическа обратимост, се разграничават начална същностностратифицирана икономическа система и инверсна същностно-стратиицирана икономическа система. Входът f е входният икономически ингредиент (икономическото явление, феноменният икономически ингредиент, феноменното икономическо богатство) на същностно-стратифицираната икономическа система, а изходът e – нейният изходен икономически ингредиент (икономическата същност, същностният икономически ингредиент, същностното
икономическо богатство). Ако инверсната същностно-стратифицирана
икономическа система съществува, тя е израз на обратимостта на съответното същностно-стратификационно икономическо изображение, в
частност – на обратимостта на съответния същностно-стратиикационен икономически процес. В по-общ контекст изборът на зададената (а
оттам и на началната и на инверсната) същностно-стратификационна система,
т.е. дали икономическото явление е входният ингредиент, а икономическата
същност – изходният (както е възприето тук), или пък е обратното, зависи от
задачите, които стоят пред изследването и управлението на системата. Смяната на местата на началната и инверсната система не променя икономическата
природа на същностно-стратификационния процес.
Според начина, по който е дефинирана същностно-стратифицираната
икономическа система, се разграничават: (1) експлицитно-дефинирана същ-
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File: от СЪЧЛЕНЯВАНЕ (КД)
до СЮРЕКЦИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностно-стратифицирана икономическа система* (explicitly-defined
essentially-stratified economic system), в т.ч. (а) експлицитно-дефинирана зададена същностно-стратифицирана икономическа система* (explicitlydefined given essentially-stratified economic system), (б) експлицитнодефинирана начална същностно-стратифицирана икономическа система* (explicitly-defined initial essentially-stratified economic system) и (в) експлицитно-дефинирана инверсна същностно-стратифицирана икономическа
система* (explicitly-defined inverse essentially-stratified economic system) (вж.
експлицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система) (когато не е
посочено друго, под експлицитно-дефинирана същностно-стратифицирана
икономическа система обикновено се подразбира експлицитно-дефинираната
начална (покриваща се със зададената) същностно-стратифицирана
икономическа система); (2) имплицитно-дефинирана същностностратифицирана икономическа система* (implicitly-defined essentiallystratified economic system), в т.ч. (а) имплицитно-дефинирана зададена
същностно-страти-фицирана икономическа система* (imlicitly-defined
given essentially-stratified economic system), (б) имплицитно-дефинирана
начална същностно-стратиицирана икономическа система* (imlicitlydefined initial essentially-stratified economic system) и (в) имплицитнодефинирана инверсна същностно-стратифицирана икономическа система* (imlicitly-defined inverse essentially-stratified economic system) (вж.
имплицитно-дефинирана ингредиентна икономическа система) (когато не е
посочено друго, под имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана
икономическа система обикновено се подразбира имплицитно-дефинираната
начална (покриваща се със зададената) същностно-стратифицирана
икономическа
Други класификации
система). на същностно-стратифицираните икономически системи са следните:
(1) според значимостта и обхвата на същностно-феноменното стратифициране – (а) елементарна същностно-стратифицирана икономическа система (тя е системно отражение на елементарната същностно-стратифицирана
икономика и обхваща само два същностно-феноменни икономически страти,
единият които е същностен, а другият – феноменен), (б) опростена същностно-стратифицирана икономическа система* (simple essentially-stratified
economic system) (тя е системно отражение на опростената същностностратифицирана икономика и обхваща само ценностната икономическа система, натуралната икономическа система, трудовата икономическа система и паричната икономическа система) и (в) пълна същностно-страти145
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File: от СЪЧЛЕНЯВАНЕ (КД)
до СЮРЕКЦИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------фицирана икономическа система* (full essentially-stratified economic system)
(тя е системно отражение на пълната същностно-стратифицирана икономика
и обхваща всички възможни същностно-феноменни страти);
(2) според характера на същностно-феноменното стратифициране – (а)
материализираща същностно-стратифицирана икономическа система*
(materalizing essentially-stratified economic system) {тя е системно отражение на
материализиращата същностно-стратифицирана икономика и представлява
преминаване от (α) материализуема икономика (materalizable economy)
[икономика, чиито икономически ингредиенти могат да бъдат подложени на
превръщане от по-малко видима (нематериална или материална) форма в някаква друга, по-непосредствено видима (материална) форма] към (β) материализирана икономика (materalized economy) [икономика, чиито икономически
ингредиенти в по-непосредствено видима (материална) форма са били получени в резултат на превръщане от други икономически ингредиенти, които от
своя страна са имали по-малко видима (нематериална или материална) форма],
например от ценностната икономика към специфичната икономика, от началната икономика към специфичната икономика, от трудовата икономика към
паричната икономика и т.н.} и (б) метризираща същностно-стратифицирана икономическа система* (metrizing essentially-stratified economic
system) (тя е системно отражение на метризиращата същностно-стратифицирана икономика и представлява преминаване от несъизмерима икономика
към съизмерима икономика) (в обичайните случаи материализиращата и метризиращата икономически системи са елементарни същностно-стратифицирани икономически системи);
(3) според начина на представяне на същностно-феноменното стратифициране – (а) разгърната същностно-стратифицирана икономическа система* (unwound essentially-stratified economic system) [тя е системно отражение на разгърнатата същностно-стратифицирана икономика* (unwound
essentially-stratified economy) и се състои само от една последователност от
същностно-феноменни икономически страти] и (б) компактна същностностратифицирана икономическа система* (compact /folded/ essentiallystratified economic system) (тя е системно отражение на компактната същностно-стратифицирана икономика* (compact /folded/ essentially-stratified economy) и се състои от повече от една последователност от същностнофеноменни икономически страти, някои от които имат общи елементи);
(4) според степента на акумулиране (на натрупване) на икономическото
богатство (според ингредиентната икономическа акумулативност) – (а) те146
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------куща същностно-стратифицирана икономическа система* (flowing
essentially-stratified economic system) [тя е системно отражение на текущата
същностно-стратифицирана икономика* (flowing essentially-stratified economy) (последното същото като протичаща икономика, икономика на потоците)] и (б) интегрална същностно-стратифицирана икономическа система* (integral essentially-stratified economic system) {тя е системно отражение на
интегралната
същностно-стратифицирана
икономика*
(integral
essentially-stratified economy) [последното същото като фондова същностностратифицирана икономика* (fudly-stratified essentially-stratified economy)
или като капиталова същностно-стратифицирана икономика* (capitalstratified essentially-stratified economy)]}, а взаимозависимостите помежду им
са акумулативно-същностно-стратифицирана икономическа система*
(accumulativelly-stratified essentially-stratified economic system), която е системно отражение на акумулативно-същностно-стратифицираната икономика* (accumulativelly-stratified essentially-stratified economy) (вж. акумулативностратифицирана икономика).
(5) според обхвата на организация на общественото производство – (според ингредиентната общностна икономическа обхватност) (а) обществена
същностно-стратифицирана икономическа система* (social essentiallystratified economic system) {тя е системно отражение на обществената същностно-стратифицирана икономика* (social essentially-stratified economy)
[последната е същностно-стратифицирана икономика на народностопанско равнище* (social-level essentially-stratified economy)]}, (б) фирмена същностно-стратифицирана икономическа система* (firm essentially-stratified
economic system) {тя е системно отражение на фирмената същностностратифицирана икономика* (firm essentially-stratified economy) [последната
е същностно-стратифицирана икономика на фирмено равнище* (firm-level
essentially-stratified economy)]} и (в) индивидуална същностно-стратифицирана икономическа система* (individual essentially-stratified economic
system) {тя е системно отражение на индивидуалната същностно-стратифицирана икономика* (individual essentially-stratified economy) [последната е
същностно-стратифицирана икономика на индивидуално равнище*
(individual-level essentially-stratified economy)]}; тези три разновидности изграждат общностно-стратифицираната същностно-стратифицирана икономическа система* (communally-stratified essentially-stratified economic
system) [тя е системно отражение на общностно-стратифицираната същ-
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------ностно-стратифицирана икономика* (communally-stratified essentiallystratified economy) (вж. общностно-стратифицирана икономика)].
Вж.: същностно-стратификационна ингредиентна икономическа импактност, същностно-стратификационна ингредиентна икономическа трансформационност, същностно-стратификационна ингредиентна икономическа
реагируемост, същностно-стратификационна икономическа чувствителност, същностно-стратификационна икономическа креативност, същностно-стратифкационна икономическа абсорбционност, същностно-стратиикационна икономическа еластичност.
В рамките на поддържащата система (респ. на поддържането) освен
същностно-стратифицирана икономическа система се конституират още и съответстващите на последната понятия за същностно-стратифицирана консуматорска система* (essentially-stratified consumptionary system), същностно-стратифицирана стопанска система* (essentially-stratified protoeconomic
system), същностно-стратифицирана пазарно-икономическа система*
(essentially-stratified marketly-economic system) и същностно-стратифицирана финансово-пазарно-икономическа система* (essentially-stratified
financially-marketly-economic system). Общо за всички тях е понятието за същностно-стратифицирана поддържаща система* (essentially-stratified
sustenance /sustaining/ system) (за същностно-стратифицирана система при поддържането).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА
(essentially-stratified economic system) (ки) – във:
верижна същностно-стратифицирана икономическа система;
експлицитно-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
експлицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система;
елементарна същностно-стратифицирана икономическа система;
зададена същностно-стратифицирана икономическа система;
имплицитно-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
имплицитно-насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
148
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------имплицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана
възпроизводствена икономическа система;
инверсна верижна същностно-стратифицирана икономическа система (вж. верижна същностно-стратифицирана икономическа система);
инверсна същностно-стратифицирана икономическа система;
квази-същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа
система;
насочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена
икономическа система;
натурално-полезностна същностно-стратифицирана икономическа система;
натурално-стойностна същностно-стратифицирана икономическа система;
натурално-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система;
начална верижна същностно-стратифицирана икономическа система
(вж. верижна същностно-стратифицирана икономическа система);
начална същностно-стратифицирана икономическа система;
парично-натурална същностно-стратифицирана икономическа система;
парично-ценностна същностно-стратифицирана икономическа система;
противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
резултатна същностно-стратифицирана икономическа система;
ресурсна същностно-стратифицирана икономическа система;
същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система;
същностно-стратифицирана икономическа система.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО* (essentially-stratified economic wealth) – вж. икономическо богатство.
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО БОГАТСТВО
(essentially-stratified economic wealth) (ки) – във:
входно същностно-стратифицирано икономическо богатство (вж. икономическо богатство);
изходно същностно-стратифицирано икономическо богатство (вж.
икономическо богатство);
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------същностно-стратифицирано икономическо богатство (вж. икономическо богатство).
СЪЩНОСТНО-СТРАТИФИЦИРАНО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО* (essentially-stratified economic space) (*) – икономическо пространство
на същностните икономически ингредиенти и феноменните икономически
ингредиенти; пространство на същностно-стратифицираната икономическа
система. Разновидност на проективното икономическо пространство.
СЪЩНОСТНО-ФЕНОМЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР (essentialphenomenal economic operator) (ки) – във:
интегрален същностно-феноменен икономически оператор (същото
като интегрален инверсен същностно-стратификационен икономически
оператор; вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
пропорционален същностно-феноменен икономически оператор (същото като пропорционален инверсен същностно-стратификационен икономическо оператор; вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система);
същностно-феноменен резултатно-ресурсен възпроизводствен икономически оператор (вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностно-феноменен резултатно-ресурсен производствен икономически оператор (експлицитно-противонасочено-дефинирана диспозицонна
производствена икономическа система);
същностно-феноменен ресурсно-резултатен възпроизводствен икономически оператор (вж. експлицитно-насочено-дефинирана същностностратифицирана възпроизводствена икономическа система);
същностно-феноменен ресурсно-резултатен производствен икономически оператор (вж. експлицитно-насочено-дефинирана диспозиционна производствена икономическа система).
СЪЩНОСТНО-ФЕНОМЕНЕН ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТ* (essentialphenomenal economic strata) (*) – отделно равнище на същностностратифицираната икономическа система, която е тип йерархична многоравнищна икономическа система; една от разновидностите на понятието за
икономически страт. Той е продукт на същностно-феноменното стратифициране на икономическата система. Всеки същностно-феноменен икономически страт е отделно равнище на абстрахиране на същностно-феноменната
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------йерархична икономическа система (на същностно-феноменната стратификационна икономическа йерархия). Той притежава собствено множество от променливи икономически величини, чрез които се изучава именно само даденото
същностно-феноменно стратификационно равнище. Реализираната по този начин независимост на отделния страт прави възможно дълбокото и подробно
изучаване на поведението на йерархичната икономическа система при съответното равнище на същностно-феноменно абстрахиране. Даден същностнофеноменен икономически страт може да бъде: (1) само същностен – тогава
той представлява такава същност на изследваната или управляваната икономика (респ. икономическа система), по отношение на която (същност) не се търси или не може да се търси друга, по-дълбока вътрешна икономическа същност; (2) само феноменен – тогава той представлява такова проявление на изследваната или управляваната икономика (респ. икономическа система) , по
отношение на което (проявление) не се търси или не може да се търси друго,
по-външно икономическо явление; (3); и двете едновременно – тогава той
едновременно е икономическо явление по отношение на по-ниско стоящ икономически страт и е икономическа същност на по-високо стоящ икономически
страт. Когато същностно-феноменният икономически страт е същностен като
обективна даденост, чрез него се извършва същностно икономическо имплициране* (essential economic impliciting) (неявно съществуване) (чрез научното
изследване може да се разкрие неговата икономическа същност, скрита в икономическото явление, последното представлявано от по-високо (поповърхностно) стоящия феноменен икономически страт. Когато същностнофеноменният икономически страт е феноменен като обективна даденост, чрез
него се извършва същностно икономическо експлициране* (essential
economic expliciting) (явно съществуване), но което наред с това е скриване
чрез него на дадена икономическа същност, представлявана от по-ниско (подълбочинно) стоящия същностен икономически страт. Същностнофеноменните икономически страти са равнища на същностно-стратифицираната икономическа система (в т.ч. и на елементарната същностностратифицирана икономическа система), на същностно-стратифицираната
икономика (в т.ч. и на елементарната същностно-страти-ицирана икономика, на опростената същностно-стратифицирана икономика и на пълната
същностно-стратифицирана икономика), на същностно-стратифицираната
възпроизводствена икономика, на същностно-стратифицираната икономика
на възпроизводствените запаси, както и на други икономически формирования от подобен тип. Вж. стратифицирана икономическа система.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-ФЕНОМЕНЕН РЕЗУЛТАТНО-РЕСУРСЕН ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (essential-phenomenal
resultive-resource reproductional economic operator) – вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа система.
СЪЩНОСТНО-ФЕНОМЕНЕН
РЕЗУЛТАТНО-РЕСУРСЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (essential-phenomenal
resultive-resource production economic operator) – вж. експлицитно-противонасочено-дефинирана диспозицонна производствена икономическа система.
СЪЩНОСТНО-ФЕНОМЕНЕН РЕСУРСНО-РЕЗУЛТАТЕН ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (essential-phenomenal
resource-resultive reproductional economic operator) – вж. експлицитно-насоченодефинирана същностно-стратифицирана възпроизводствена икономическа
система.
СЪЩНОСТНО-ФЕНОМЕНЕН
РЕСУРСНО-РЕЗУЛТАТЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР* (essential-phenomenal
resource-resultive production economic operator) – вж. експлицитно-насоченодефинирана диспозиционна производствена икономическа система.
СЪЩНОСТНО-ФЕНОМЕННА ВЕРИЖНА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА* (essential-phenomenal chain economic system) – същото като инверсна верижна същностно-стратифицирана икономическа система (вж. верижна
същностно-стратифицирана икономическа система).
СЪЩНОСТНО-ФЕНОМЕННА
ИКОНОМИЧЕСКА
СИСТЕМА*
(essential-phenomenal economic system) – същото като инверсна същностностратифицирана икономическа система.
СЪЩНОСТНО-ФЕНОМЕННА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА (essentialphenomenal economic system) (ки) – във:
същностно-феноменна верижна икономическа система (същото като
инверсна верижна същностно-стратифицирана икономическа система;
вж. верижна същностно-стратифицирана икономическа система);
същностно-феноменна икономическа система (същото като инверсна
същностно-стратифицирана икономическа система).
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------СЪЩНОСТНО-ФЕНОМЕННО ИКОНОМИЧЕСКО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ* (essential-phenomenal economic transformation) – същото като инверсно
същностно-стратификационно икономическо преобразование. Вж. инверсна същностно-стратифицирана икономическа система.
СЪЮЗ (union) (ки) – във:
валутнокурсов съюз (в межд.);
Европейски съюз - ЕС (вж. Европейска икономическа общност - ЕИО (в
межд.));
ефект от въздействието на митническия съюз върху икономическото
благосъстояние на производителите (в межд.);
ефект от въздействието на митническия съюз върху икономическото
благосъстояние на потребителите (в межд.);
ефекти от въздействието на митническия съюз върху икономическото
благосъстояние (в межд.);
икономически и валутен съюз (в межд.);
икономически съюз (в межд.);
митнически съюз (в межд.);
паричен съюз (в межд.);
теория на митническия съюз (в межд.);
кредитен съюз (в макр.).
СЪЮЗНА БАНКА (union bank) (ки) – във:
съюзна централна банка (в межд.).
СЪЮЗНА ЦЕНТРАЛНА БАНКА (union central bank) (в межд.) – обща централна банка (в макр.) на страните от паричния съюз (в межд.), която определя
предлагането на единната парична единица на страните от съюза [вж. единна
европейска парична единица (в межд.)], регулира нейните валутни курсове (в
межд.) спрямо паричните единици на трети страни и натрупва резервови
средства от третите страни.
СЮРЕКТИВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ ХОМОМОРФИЗЪМ* (surjective
economic homomorphism) – вж. икономическа конгруентност /сравнимост/.
СЮРЕКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ФУНКЦИЯ* (surjective economic
function), покриващо икономическо изображение, покриваща икономическа функция, – икономическа функция f : X → Y с такова икономическо
153

1137

Камен Миркович

Енциклопедия на икономическата система (2016)

File: от СЪЧЛЕНЯВАНЕ (КД)
до СЮРЕКЦИЯ (КД)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------изображение на X в Y, при което образът на икономическото множество X,
означен с f(X), съвпада с икономическото множество Y, т.е. f(X) = Y. Същото
като сюрективно икономическо изображение. Сюрективната икономическа
функция, респ. сюрективното икономическо изображение, се състоят от сюрективен икономически оператор* (surjective economic operator) [т.е. покриващ икономически оператор* (covering economic operator)] и сюрективно
икономическо съответствие* (surjective economic correspondence) [т.е. покриващо икономическо съответствие* (covering economic correspondence)].
Икономическото множество Y е множество на възможните значения на
икономическата функция (possible values set of the economic function), а множеството f(x) е областта на нейните значения. При сюрективното икономическо изображение множеството на възможните значения и областта на значенията на икономическата функция съвпадат.
СЮРЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО ИЗОБРАЖЕНИЕ* (surjective economic mapping), икономическа сюрекция, сюрективна икономическа функция, – икономическо изображение, за изясняването на което да предположим, че
X ⊂ A, Y ⊂ B и φ : A → B,
а Y е множеството от икономически образи на всички x ∈ X , където A, B, X и Y
са икономически множества, а φ е икономическо изображение. Тогава икономическото множество Y е икономически образ на X [т.е. Y = φ (X)]. Ако едновременно с това φ (x) ∈ Y за x ∈ X, тогава икономическото множество X е икономически първообраз на Y [т.е. X = φ–l (Y)]. В случай че при тези предпоставки
φ (A) = B, тогава φ е сюрективно (надективно) икономическо изображение. На
него отговаря сюрективно икономическо съответствие.

СЮРЕКТИВНО ИКОНОМИЧЕСКО СЪОТВЕТСТВИЕ* (surjective economic correspondence) – икономическо съответствие, постигано чрез сюрективно икономическо изображение. Вж. също и икономическо изображение.
СЮРЕКЦИЯ (surjection) (кд) – във:
икономическа сюрекция (същото като сюрективно икономическо изображение).
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------------------------------------------------------------------------------------------------------
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